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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 
বর্ষ ৭৫ ॥ সংখ্যা ১ 

বিমানবিহারী মজুমদার 

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তদেশে যে কয়েকজন মনীষী শ্রীমত্তগবদগীতার(১) 

সন্বন্ধে এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রে 

স্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে এ পর্যস্ত কোন আলোচনা হয় নাই । ১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্ে 
স্যর চার্লস্ উইল্কিন্স সর্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষায় গীতার অনুবাদ ও আলোচন! প্রকাশ 
করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করেন। তাহার অনুবাদে অনেক ভুল ক্রুট 
ছিল। ১৭৮৮ শ্রীষ্টাব্দে 09519 এ" 005051019 গীতাঁর সহিত ফরাসী পাঠক- 
দিগকে পরিচিত করেন । কিন্তু ১৮২৫ ও ১৮২৬ শ্রীষ্টাবে নু5০০১০1৭৪ বালিনের বিজ্ঞান 
আকাদেমীতে গীতা সম্বন্ধে যে দুইটি বক্তৃতা করিয়া জার্মান পণ্ডিতগণশের দৃষ্টি গীতার 
সুমহং আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেন তাহাকেই গীতার এঁতিহাসিক আলোচনার সৃত্রপাঁত 
বল! যাইতে পারে । তিনি বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে মুধ্যমান দুই সেনাদলের মধ্যে রথ 

স্থাপন করিয়া অঙ্টাদশ অধ্যায়মুক্ত দার্শনিক কথোপকথনে অন্ভ্রনের পক্ষে নিযুক্ত হওয়া 
অসম্ভব । বঙ্কিমচন্দ্র [5001১010৮-এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা বলা যায় না, 
তবে তিনিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন । 

১৮৪৬ শ্তী্টাব্দে 0, 175%8890 পাণ্ডিত্/পুর্ণ আলোচনা করিয়া মহাভারত ও গীতার 

বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫৫ 
শ্রীষ্টার্দে 0০০8৮৪0, 15907800. যে গীতার আলোচন। প্রকাশ করেন তাহ! যে কত 

্রান্তিপূর্ণ সে কথ৷ দেড় পংক্তির একটি বাক্য উদ্ধত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উহার পীচটি ভুল উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছেন (শ্রীমভ্তগবদগীতা, পৃঃ ১০ পাদটীকা, সাহিত্য-পরিষং সংস্করণ )। 

সপ পপি পিপি ৩১ স্পিন পপ পাশা 

(১) শ্রীমপ্তগবদগীতাকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শুধু গীতা বলিয়া 
উল্লেখ করিব। কিন্তু ইহ] ছাড়া মহাভারতেই আরও ১৫ খানি গীতার বিবরণ লিখিত 

আছে। ভীম্ম বা ষষ্ঠ পর্বে শ্রীমত্তগবদগীতার দ্বাদশ বা শাস্তিপর্বে উতথ্য গীতা, বামদেব 

গীতা, খাষভ গীতা, ষড়জ গীতা, সম্পাক গীতা, মঞ্তি গীত1,.বোধ্য গীতা, বিচক্ষ. গীতা, 

হারীত গীতা, বৃত্র গীতা, পরাশর গীত ও হংস গীতা আছে। অনুশাসন পরবে ব্রহ্ম গীত। 

ও অশ্বমেধ পর্বে অনু গীতা ও ব্রান্মণ গীতা আছে। লোকমান্য টিলক মহোদয় এগুলি 
ছাড়া পুরাপাদিতে প্রদত্ত আরও অনেকগুলি গীতার উল্লেখ করিয়াছেন (গীতা রহদ্য, 

পৃঃ ২-৬.)1। এই সকল গীতা শ্রীমপ্তগবদর্গীতার পরে মহাভারতাদিতে সম্িবিষ্ট 

হইয়াছে । 
ূ রঃ 



২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

১৮৬৩ খ্রীহ্টীকে ভ্ব৩১৪: বলেন যে বিভিন্ন ও বিপরীত অর্থদ্যোতক কয়েকটি অংশ 

জোড়াতাপি দিয়? গীতাগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে । এই মত বঙ্কিমের পরে [ু011500151)1) 

১৮৯২-৯৫, 0)10178, ১৮৯৫, এবং &%, 08:৮৪ ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্ধে বিস্তৃত করিয়া প্রকাঁশ 

করেন-_-যদিও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়ে মিল খুব কম। “কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্ধিম- 
চক্র ড/০।১৮৮এর অনেক মত খণ্ডন করিয়াছেন । ১৮৬৯ প্রীষ্টা্ধে জার্মান পণ্ডিত 

ঢু, [,0111)89: দেখাইতে চেষ্টী করেন যে নিউ টেস্টামেন্টের দ্বারা গীতা প্রভাবান্বিত হইয়া- 
ছিল। তাহার লেখার অনুবাদ [1)0180 4£060085র দ্বিতীয় বর্ষে ১৮৭৩ শ্রীষ্কীবে 

প্রকাশিত হয়। পরের বংদর রামকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ ভাগারকর এ মতের প্রতিবাদ এ 

পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন (পৃঃ ১৪)। ১৮৮২ শ্রীষ্টাবকধে ক্লাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং 

বনু প্রমাণসহকারে 1,0৮7089-এর মত খণ্ডন করেন । বঙ্কিষচক্ত্র যে মহারাধীয় চিন্তা- 

ধারার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ তিনি তাহার সম্পাদিত গীতায় রাখিয়। 
গিয়াছেন। তেলাং-এর গ্রস্থ প্রকাশের বংসরেই 1০%। 9০৮9৪ বহু পাঁদটাকা সমন্বিত 
গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া_সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রীষ্ীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে 
ভগবদগীতার উৎপত্তি ধরা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মতও অঞেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন । 

এই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গীতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদ আলোচনা করিতে 

হইবে। তাহার পরলোকগমনের পরে যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহার আলোকেও 
তাহার বিচারধারার নিরীক্ষা! প্রয়োজন । 

বঙ্কিমচন্দ্র “কৃষ্চচরিত্রে'র মতন সুবৃহৎ গ্রন্থে গীত৷ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখেন 
নাই। ১৮৯২ প্রী্টাবে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই নীরবতার কারণস্থরূপ বলিয়াছেন 
যে তিনি ধর্মতত্বে (১৮৮৮ শ্রীঃ) গীতোক্ত ধর্ম কিছু কিন্তু বৃঝাইয়াছেন এবং “পরে আর 
একখানি লিখিতে” নিযুক্ত আছেন। উহা তাহার সম্পাদিত শ্রীমত্তাগবত। উহার 

চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ ক্লোঁক পর্যন্ত ব্যাখ্যা তিনি লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। 
ধর্মতত্বে' তিনি গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে সরাসরি কোন মন্তব্য করেন নাই। উহার 

থ' ক্রোড়পত্রে তিনি লিখিয়াছেন--“ভগবদগীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি 

কোন মনুষ্তপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও 

পরিক্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগ্রবদগীতায়”। ধির্মতত্বে'র সপ্তদশ অধ্যায়ে গীতার 
৯৩২ ক্লোকের ব্যাখ্যার সময় পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে যে বৈশ্য, শৃত্র, স্ত্রীলোক ও পাপযোনির 
ভক্তিধর্্ে অধিকারের সাম্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার উত্তরে 

বহ্কিমচত্র লিখিয়াছেন__“কৃতবিদ্যগণের মধ্যে এই একট! পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। 
ইংরেজ পত্ডিতগণের কাছে তোমরা! শুনিয়াছ যে ৫৪৩ রীইপূর্ববাবে (বা ৪৭৭ ) শাক্যসিংহ 
৯৮৯ কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিন 
ঃ হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোমাদের দু় বিশ্বাস যে, 

হিন্দুধর্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাগ জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 



খ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৩ 

হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় তৃিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই হিন্বৃধর্শ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধশ্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর 

কোন ভাল জিনিষ কি তাহ হইতে উদ্তৃত হইতে পারে না?” ইহা হইতে অনুমান করা 
যাইতে পারে যে বঙ্কিমচজ্দ্র গীতাকে প্রাক্-বুদ্ধ যুগের গ্রন্থ মনে করিতেন । 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দে প্রচার, পত্রিকায় তিনি গীতার ২১৬ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিপেন। 

২১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা পিখিতে গিয়া তিনি বলেন যে, মুদ্ধক্ষেত্রে মুদ্ধারস্ত সময়ে কৃষ্ণ ও 

অর্জ্জন সত্যই এরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। যখন দুইপক্ষের 
সেনা পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত তখন যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে 

রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ শ্রবণ করিবেন, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তবপর মনে 

করেন নাই । ইহা? হইতে সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে গীতাগ্রস্থখানি ভগবং-প্রণীত নহে, অন্য 

ব্ক্তি ইহার প্রণেতা । আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্করাচার্ষের গীতাভাস্য লেখার পর 
কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কেননা তাহার ভাঙ্তের সঙ্গে এখন যে পাঠ 
প্রচলিত আছে, তাহার এঁক্য আছে । এই কথা বলিয়াই তিনি গীতার রচনাকালের নিয়তম 

সীমা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত করিয়াছেন-_-“কিস্ত শঙ্করাচার্য্ের অন্যুন সহস্র বা ততোধিক বংসর 
পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল।” শঙ্করাচার্ষের জন্ম ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ প্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল 

বলিয়! বঙ্কিমের সমসাময়িকদের ধারণা ছিল । তাহার হাজার বছর আগে হইলে খ্রীহটপূর্ব 

চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে পরে গীতার রচনা হইতে পারে না। ১৯১৩ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ 

গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডার করের ড1515170851800 381518100 800 ১1001 7২91151008 95869028 গ্রন্থে 

ঠিক এই সিদ্ধান্তই লিখিত হইয়াছে_-[6 ৪৪ 60239890006 19697 6080 6139 1১081000108 

01 016 10071) 9876015 1091018 6109 01071861810 918. [০ 00001) 98111971619 0100018 

8০ ৪%5 ভাগারকর মহোদয় খুব সম্ভব বঙ্কিমচক্দ্রের মতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। 

কিন্তু তাহার গ্রস্থ রচনার ২৬1২৭ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ মত ব্যক্ত করেন । 

তবে বঙ্কিমচন্দ্র & মতে দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি ১৮৯০ প্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস 

পর্যন্ত প্রচারে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক অবধি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তারপর 

কোন সময়ে ৩1১৬ শ্লোকের -ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেখেন-_-“গীতা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রস্থ 

নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রচার জন্য 70519 বা 1571819 ইহার প্রণয়ন করেন নাই। 

তিন সহত্র বৎসর পুর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, উনবিংশ শতার্দীর বিজ্ঞান তাহাতে 

পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।” তিন হাজার বছর পুর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল বলিলে 
বুঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে না হইলেও, এ যুদ্ধের 

কিছুকাল পরেই গীতা রচিত হইয়াছিল । তিনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 

কুরুক্ষেত্রের সুদ্ধ কবে হইয়াছিল তাহার বিচার করিয়্াছেন। তিনি বিষ্ু্পুরাপের 

(9২৪৩২) উক্তি অনুসারে চত্দ্রগুপ্ত ৩১৫ শ্রীষ্ট পূর্বাব্দে২) রাজত্ব করেন ও.তাহাঁর পূর্বে ৯১৯৫ 
(২) বঙ্কিমচন্দ্র অসাবধানতাপ্রমুক্ত লিখিয়াছেন-_“আলেকজন্দর ৩২৫ প্রীষ্টাবে ভারতবর্ষ 

আক্রমণ করেন । চত্ত্প্প্ত ৩১৫ ঞ্জিঃ অন্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন।” উহা ধীফপূর্বাব্দ হুইবে। 



৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

বংসর ধরিয়া অন্যান্য রাজার! পরীক্ষিতের জন্মকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরিয়] গ্রীষ্টের 

পূর্বে ১৪৩০ অবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলেন। জ্যোঁতিষিক প্রমাণের দ্বারাও তিনি 

উহার সমর্থন। করেন ও লেখেন_“ভরসা করি এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই 

বলিবেন না যে, মহাভারতের মুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল ।” 
কিন্তু এখনও অনেকে মনে করেন যে গীতা পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা হইয়াছিল । 

স্বামী জগদীস্বরানন্দ “উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত গীতার পাণ্ডত্যপূর্ণ তমিকায় 
লিখিয়াছেন--«“এই রূপে মিঃ বৈদ্য এবং অধ্যাপক ভি. বি. আঠা.ওয়ালে বন্থ অকাট্য যুক্তি 
ঘারা প্রমাণ করিয়াছেন, গীতা শ্রীষপূর্বব তিন হাজার বর্ম পূর্বেব রচিত”(৩)। কিন্ত 
সি. ভি. বৈদ্য মহাশয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাঁণকল্পতরুতে গীত্তার রচনাকাল সম্বন্ধে তিন 
রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন(9)। তাহার তৃতীয় মত বঙ্কিমচ্জদ্রর মতের অনুরূপ । 

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' (১১১ অঃ) বলেন যে মহাভারতেক্ তিনটি স্তর আছে। প্রথম 
স্তরে পাগুবদের-জীবনবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথ। ভিন্ন আর ফ্লিছু নাই_ ইহাই ২৪ হাজার 

ক্লোকের ভারত সংহিতা । দ্বিতীয় স্তরে পারমাধিক দার্শনিকতত্ব পরিপূর্ণ, অনুদার, এবং 
কবিত্বাংশে হীন । তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া রচিত স্কুইয়াছে, যে যখন কিছু রচনা 

করিয়া মনে করিয়াছে “বেশ রচিয়াছি” সে তাহাই মহাভারতে জুড়িয়া দিয়াছে । তিনি 

গীতাঁকে এই তৃতীয় স্তরের মধ্যে ধরিয়া লিখিয়াছেন _-“শাক্ষিপবর্ব ও অনৃশাসনিক পর্বেধের 

অধিকাংশ ভীম্মপর্ব্বর শ্রীমত্তগবদগীতা পর্ববাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কপেেয়েসমস্থ্া পর্ববাধ্যায়,. 

উদ্যোগপর্ব্বর প্রজাদের পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া! বোধ হয়।”% 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাসেন মহাভারতের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর নির্দেশ 

করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লাসেনের মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি গীতার 

২৫ ক্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া “শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন” শব্দটির অর্থ ১৮৮২ শ্রীষ্টাবধে জন্ 

তিনি পরবর্তী বাক্যে উহা! সংশোধন করিয়াছেন। অতএব এ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরি- 

লিখিত ১১১৫ যোগ করিলে মুধিষ্টিরের সময় পাওয়া যাইবে । ১৪৩০ শ্রীঃপৃঃ তবে 
মহাভারতের মুদ্ধের সময় । 

(৩) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-__গীতা (ষষ্ঠ সং ১৩৬০) পৃ. ২২। 

(8) কল্যাণকল্পতরু ("১৯৩৫ জানুয়ারি ), পৃ, ১৩৫ “90085 1098) ৪55 605৮ 000 

88৮ ০1 6009 01181081015 1৪ ৪0109%139:9 8১০০৮ 8100 73, 0. কিস্ত ১৩৭ পৃষ্ঠায় 

লিখিয়াছেন, “[( সও 6889 0১ 0869 ০01 7980101 60 1১9 ৪১০০৮ 800 7, 0.6 105 

68৮8৪ 60৩ 0165 69 ৪১০০$ 1900 9, 0. ০: ৪6 19886 60 1000 73. 0. 1069 9 

10008: 29008007961 ৮0৮৮ 90 (0808 18686061298 101008611 তা1৮0 11878581785 ৪৪8 
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সংখ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৫ 

ডেভিস কিভাবে করিয়াছেন তাহা উদ্ধত করিয়া মন্তব্য করেন--“ডেভিস একজন ক্ষত্র . 

প্রাণী'.ঠাহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই 

মতট। ইউরোপের একজন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের -খোদ লাঁসেনের 1” কৃষ্ণচরিত্রের ৫৭ অধ্যায়ে 

তিনি পুনরায় বলিয়াছেন গীতা “প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক”। গীতার ২1৩৪ হইতে 
৩৭ শ্লোককে তিনি শুধু প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই, “এই চাঁরিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য” বলিয়াছেন 

( গীতা পৃ. ৬৯, সাহিত্য-পরিষং সং)। তারপর এমন একটি মন্তব্য করিয়াছেন যাহার 

অর্থ বুঝিয়! উঠিতে পারিলাম না। তিনি বলেন--“যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক 
চাঁরিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত 

হইয়াছে ।” পূর্বেই দেখাইয়াছি যে বঙ্চিমচন্ত্র প্রচারে" লিখিয়াছেন যে শঙ্করাচার্ষের পর 

গীতায় আর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ঢুকে নাই। এখন কি তাহার উন্টা কথ বলিতেছেন ? 

শঙ্করাচার্ধ এ শ্লোক কয়টির ভাষ্য করিয়াছেন, সুতরাং তিনি উহাদিগকে প্রক্ষিপ্ত বা 

গীতাকারের অযোগা মনে করেন নাই । খুব সম্ভব “শঙ্করের পর্বের” লিখিতে “শঙ্করের 

পরে” হইয়াছে। | 

বঙ্কিমচক্ত্র একদিকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, 

অন্যদিকে তেমনি শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতির ভাস্তয ও টীকা 
মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ভ'সেন, হিল, রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতির বন্থপূর্ধে 

তিনি দেখান যে কঠোপনিষদের দ্বইটি শ্লোক গীতার ২১৯ ও ২০ শ্লোকরূপে গৃহীত হইয়াছে । 

তিনি এতিহাসিক বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া! লিখিয়াছেন--“শ্লোক দ্বইটি কঠোপনিষদ 

হইতে গীতাঁয় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোঁপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া 

বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই । আমর দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক 

গীতায় আনীত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রাচীন ভাঙ্খকাঁরদিগের এই মত” । (গীতা, পৃ. ৬৩) 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে উপনিষদের পরবর্তী অথচ বুদ্ধের 
পূর্ববর্তী স্থির করিয়াছেন । বুদ্ধের পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছে বলার বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি 
উত্থাপন করা হয়। প্রথমতঃ গীতায় (৬1১৫) নির্বাণ শব আঁছে। কিন্ত নির্বাণ অর্থে 

বৌদ্ধদর্শনের অভিপ্রেত নির্ধাণের কথা এখানে বল! হয় নাই। রামানুজাচার্ষের মতে 
নির্বাণকাষ্ঠারূপাঁং অর্থাৎ সুখের পরাকাষ্ঠারূপ মতসংস্থা বা আমাতে সম্যক রূপ অবস্থিতির 
জন্য শান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ গীতাঁয় (১৫1১৫) বেদান্ত শব্দের উল্লেখ আছে। 

যদি উহা! বেদাত্তসৃত্র হয় তাহ! হইলে গীতাকে বুদ্ধ-পরবর্তী বলিতে হয়। কিন্তু বেদান্ত মানে 
বেদাস্তসূত্র নহে। রামানুজাচার্য উহার অর্থ করিয়াছেন “বেদের বাক্যের যেট চরম ফল 
বা অস্তাফল তাহার নাম বেদাস্ত'। তাছাড়া মুণ্ডক (৩1২৬) ও শ্বেতাস্থতর (৬২২) 

উপনিষদেও বেদান্ত শ্$ আছে । তৃতীয় মুক্তি হইতেছে যে গীতায় (১৩৪) 'ব্রন্মসূত্র' শব'টি 

পাওয়া যাইতেছে । এখানে রন্গসূত্র বলিতে যদি বেদান্তসূত্র বুঝায় তাহা হইলে গীতাকে 

প্রাক্-বৌদ্ধ রচনা বলা যায় না। কেননা বরক্ষসূত্রের দ্বিতীয় প্রকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 



৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

১৮ হইতে ৩২ সূত্রে বৌদ্ধ দর্শনের মত খণ্ডন করা হইয়াছে । আচার্য শঙ্কর কিন্ত ত্রন্মসূত্র 
বলিতে গ্রন্থ না বুঝাইয়া 'ব্রন্গণঃ সৃচকানি বাক্যানি ব্রন্মসুত্রাণি' মানে করিয়াছেন । 

রামানুজাচার্ধ কিন্তু এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, পব্রন্গপ্রতিপাদন 
_-সৃত্রাখ্যেঃ পদৈঃ শারীরকসৃত্ৈঃ” ৷ শঙ্করসন্প্রদায়তবক্ত আনন্দগিরি তাহার সম্প্রদায়ের 
আচার্ষের ব্যাখ্যার পরিবর্তে রামানুজের ব্যাখ্যাই মানিয়া লইয়া! লিখিয়াছেন যে ব্রন্ষসূত্র 
মানে 'অথাতো। ব্রন্মাজিজ্ঞাসা? ইত্যদি সৃতরযুক্ত গ্রস্থ। | 

শ্রীধরস্বামী এই মতকে বিকল্প “যদ্থা” বলিয়া মানিয়াছেন ; কিন্তু প্রথমে বলিয়াছেন যে 

্রন্মাসূত্র বলিতে “যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে” ইত্যাদি উপনিষদ্-বাঁক্য বুঝায় । মধুসুদন 
সরস্বতীও শ্রীধরের প্রথম ব্যাখ্যা মানিয়! লইয়াছেন। সুতরধ্বং প্রাচ্য টীকাকারদের মধ্যে 
শঙ্কর ও মধুসৃদন একপক্ষে ; রামানুজ ও আনন্দগিরি অন্যপাক্ষে এবং শ্রীধর নিরপেক্ষ । 
সৃতরাং কোন পক্ষই ভোটে জিতিলেন না। কিন্তু ৫১, যিনি ভারতীয় প্রাচীন গ্রস্থ- 
সমূহকে যতটা সম্ভব অপ্রাচীন প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর, তিনি লেন যে এখানে '্রন্মসূত্র' 
শবটি “0০৪৮ 09 68৪) 8৪৪ &0 £010911%659 1:801991 00০ 109 8, 1)101)9: 081009+(6) 1 

১৯২৮ শ্রীষ্টাবে ভা. 79০58188, ০. লু11] উক্ত মত ও মধুসৃদনকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন 
যে ব্রন্মসূত্র বলিতে উপনিষদের বাক্যই বুঝায়, কেননা ব্রন্মাসূত্র গ্রন্থ গীতার পরে রচিত হয়। 

কিন্ত গীতার কাল নির্ণয়ের বেলায় তিনি লিখিয়! বসিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
গীত] বর্তমান আকার গ্রহণ করে (৬)। তিনি মুক্তিকারণ বিশেষ কিছুই দেখাইলেন না; 
শুধু বলিলেন যে গীতার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য নাকি এ তারিখ সমর্থন করে ; কেননা গীতাতে 
নাকি কৃষ্ণের সর্বেশ্বত্ব সকলে মানেন নাই। একজন ভারতীয় এঁতিহাসিকপ্রবরও 

লিখিয়াছেন যে গীতায় যখন পাওয়া! যাইতেছে “বাসুদেবঃ সর্মিতি স মহাত্মা! সুছর্লভঃ” 
(৭১৯) তখন নিশ্চয়ই খুব অল্প লোক কৃষ্ণকে মানিতেন। তাহার যুক্তি অনুসরণ করিয়া 
বলা যায় যে এখনও তো! বাসুদেবকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন এমন লোক সুদ্বর্লভ ; সুতরাং 
গীত] বিংশ শতাব্দীতে রচিত হওয়াও সম্ভব । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আর একটি প্রধান মুক্তি হইতেছে এই যে গীতা পরস্পর-বিরোধী 
উক্তিতে পরিপূর্ণ__নানান যুগের নানান মতবাদ জোড়াতালি লাগাইয়া বইখানি সঙ্কলন 
করা হইয়াছে । তাই এক একজন পণ্ডিত গীতার প্রথম রচনা ও বর্তমান আকারে 
পরিণতির বিভিন্ন সময় নির্টেশ করিয়াছেন । কালানুযারী সাজাইয়া ইহাদের মত নিচে 
দেখাইতেছি। 

১৮৪৬ শ্রীষ্টাবে [58৪97 স্থির করেন-_গীতা ২৫০ প্রীষ্টাবকে লেখা হইয়াছিল। 

১৮৬৯ ্রীষ্টাব্দে [,0:1089: বলেন যে তত [98682790 লেখার প্রায় পাঁচ শত 

সর পরে গীতা রচিত হয়। ১৮৯২-৯৫ শ্ত্রীষ্টাব্বে [70158005800 বলেন যে গীতা 

(৫) 606: --768507/ 07190757756 1,56761%6- 0,942 ঘা 

(৬) লা)1--776 57754777946 08106 0715975165 0168৪$ 1998 0, ০18 



খ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল ৭ 

প্রথমে ছিল 79876591360 বা বৈদান্তিক কাব্য, পরে ইহা বৈষ্ণবভাবে ঢালিয়া সাজা 

হয়। তাহার সঙ্গে সবর মিল।ইয়া ১৯০৫ শ্রীঙ্টাব্দে 3%:৪ বলেন যে গীতার মধ্যে 
পরম্পরবিরোধী উক্তি প্রচুর; কোন সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা না করিয়া 91800 ও 

[,06081879 উভয়ই প্রচার করা হইয়াছে । আমাদের দেশের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন 

ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে সেখানে 
|101)10177৪ সাহেবের সিদ্ধান্তের খুব কদর ৷ কিন্ত প্রচ পাণ্ডিত্য থাকিলেও গীতার উপর 
ইহার শ্রদ্ধা প্রায় অনুপস্থিত । তাই তিনি সুতীব্র ব্যঙ্গ করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন যে 
গীতা শুনিয়া সঞ্জয়ের সত্যই মনে হইয়াছিল যে ইহা অদ্ভূত এবং পরম্পরবিরোধী উক্তির 

প্রাচুর্য দেখিয়া তাহার রোমহর্ষণ হইবারই কথা (১৮৭৪-৭৬ )--%139 ৪8708 07178 18 

8107 0591 £10 ০59: 881৮17, 8170 900619010610178 17) 10128801085 800 10 

10881011879 78 11010091008 89 6159 29101101018, 8৪০0 61780 0278 18 17706 ৪01701880 

6০ 9507 18 2990৮1190 ৪৪ “0109 70171991101 ৪0170, 10101) 090988 (179 17817 60 86800 01 

800. [119 010379136 009771088 £15010 60 6109 88,208 ০:৭৪ ৪,:9 10010986159 ০1 169 

08601) 018 001812, /171010 88:৮7 ০0 0910 60 93:01510 169 701711080019108%1 

000081865090188 (৭) 1” তাহার মতে গীতা ছিল শুরুতে অসাম্প্রদায়িক ও শেষমুগের 

উপনিষদ্, পরে উহা! বৈষ্ণবীয় ভাবে সাজানো হয় এবং তারপর কৃষ্ণের মহিম1! ঘোষণার 

জন্য গুনলিখিত হয়। 

১৯০৪ শ্রীষ্টান্দে সৃপপ্ডিত মিশনারী ফাকুহার সাহেব 776 426 ০%2 07£0£% ০ 22 
322 প্রৃস্তিকাঁয় বলেন যে গীতা সেই মুগে লেখ! হয় যখন ধর্মশান্ত্র এবং অথবর্বন উপনিষদগুলি 
রচিত হইয়াছিল । ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্বে তিনি আরও স্পট করিয়া! বলেন যে ইহা শ্বেতাশ্বতর 

উপনিষদের পরে কৃষ্ণের মহিম! প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীষ্ীয় মুগ আরম্তের পরে লিখিত 
হয়(৮)। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 38৮08$৮ সাহেব লেখেন যে গীতা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বই কিন্ত 
ইহার লেখকের মনে বিভিন্ন ধারার এঁতিহা গোল পাকাইয়া গিয়াছিল, 60৪ 7179:976 

86:98105 01 68016100 1080.5009 00016099011) 6১9 00100 01 678 80611001 ইংরেজী, 

উদ্ধত না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এমন অশ্রদ্ধার সহিত কেহ গীতার সম্বন্ধে মন্তব্য 

করিতে পারেন । বার্নেটের গীত। প্রকাশের বছরেই জানান পণ্ডিত [২. 057১৪ স্পর্ধা 

সহকারে লেখেন যে তিনি গীতার কোন্ অংশ কোন্ ম্থুগে লেখা হইয়াছিল তাহা নির্দেশ 
করিতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের 

দ্বিতীয় খণ্ডে যথার্থই বলিয়াছেন যে এমন ধরনের কথার উপর বিন্দ্মমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা 

যায় না। গার্ষে বলেন, গীতা প্রথমে শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতার্দীতে লেখা হয়, কিন্তু প্রীষ্টীয় 

দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান আকার ধারণ করে€৯)। 
শা 

(৭) 7০7810৪8--19 £6611020%3 0/ 07556, 0 400, 

(৮) [8130178--73671050%5 ০7 17286, ঢ.. 398 

(৯) 12%0/070)2626 ০/ 13618780% ০1527215805, %* [1, 0. 638. 
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১৯১৮ ভ্রীষ্টীকে 7০০81 বলেন যে গীতার মৌলিক অংশ তো দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ 

ক্লোকের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে । ইহার পর সাংখ্য, যোগ, ব্যবসায়, সমাধি প্রভৃতি সম্বন্ধে 

যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সব প্রক্ষিপ্ত(১০)। প্রক্ষিপ্তবাদের চরম উক্তি করিয়াছেন ১৯৩৫ 

প্ৰী্টান্ে জার্মান পণ্ডিত ৪৪8০1 0৮৮০ । ইনি 1078:4 3%1-এর “শ্মরণার্থমূ” তাহার 

৭6 071672) 0%%” গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গীতার প্রথম অধ্যায়ের 

৪৭টি শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪টি ( ১০১৩ ; ২০, ২২, ২৯-৭৭), দশম অধ্যায়ের ৮টি, একাদশ 

অধ্যায়ের ৪২টি (১-৬, ৮-১২, ১৪, ১৭, ১৯-৩৬, ৪১৫১) এবং অফ্টাদশ অধ্যায়ের ৭টি একত্রে 

১২৮ট শ্লোক মূল গীতায় ছিল, কেননা এ কয়টিই অর্জুনের মুদ্ধবিষয়ক দ্বিধার সহিত 

সম্পর্কিত ; বাকী ৫৭২টি শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত। আসামের শিক্ষ্াবিভাগের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর 

পরম বৈষ্ণব সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঠিক ইহার বিপরীত গ্বত পোষণ করিতেন । তিনি 

পিখিয়াছেন যে মুদ্ধসম্পরঞ্চিত শ্লোকগুলি সংযোজন করিয়া ্বহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর 

গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে(১১)। | 

হপ-কিন্স, গার্বে, হিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ্গিদ্ধান্তের সমর্থনসৃচক এক নূতন 

মতবাদ ছন্দশান্ত্র ও ইতিহাসের আচার্য প্রবোধচত্দ্র সেন প্রর্টার করেন। তিনি বলেন যে 

অশোকের অহিংস] ধর্মের প্রতিক্রিয়ার মুগে, সুঙ্গরাজগণ্গের সময়ে লোককে মুদ্ধে প্রবৃত্তি 

দিবার উদ্দেষ্যে গীতার রচন1 করা হয়। তিনি 'বৃদ্ধো৷ শরণমন্বিচ্ছ' শব্দের মধ্যে বুদ্ধের প্রতি 

আনুগত্য ছাড়িয়। বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর” এই ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন€১২ )। এই 

মুক্তির অভিনবত্তে মুগ্ধ হইলেও ইহার সত্যতা স্বীকার করার কয়েকটি আপত্তি আছে। 

ুঙ্গমুগেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয় । উহাতে 'জনার্দন স্তবাত্ম চতুর্থএব* বাক্যে জনার্দনের 

চতুবৃণহের ইঙ্গিত আছে(১৩)। অথচ সমগ্র গীতার মধ্যে ব্যুহবাদের কোন কথা৷ তো নাই-ই, 

এমন কি সন্বর্ষণের নাম পর্যন্ত নাই। ভাপারকর প্রথমে দেখান যে শ্রীপূর্ব প্রথম শতাব্দীর 

ঘোয়ুত্ডি লিপিতে ও নানাঘাট লিপিতে সন্কর্ষণের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান 

করা যাইতে পারে যে, গীতা শ্রীষ্টপূর্ব খিতীয় শতকের কিছু আগে লিখিত হইয়াছিল । কোন 

কোঁন পণ্ডিত বলেন যে গীতায় নারায়ণের নাম নাই, মহাভারতের নারায়ণীয় পরাধ্যায় 

আছে, সুতরাং গীতা বর্তমান মহাভারতের পূর্ববর্তী । | 

বর্তমান মহাভারতে সভাপর্ধের অন্তর্গত দিখ্থিজয় বর্ণনায় রোমা বিজয়ের কথাও আছে। 

(১০) 20,8৫9. 05211 (1918) 0,898 

(১১) ৪.0, 9০১--7%%6972500029. 08. 07 11026 3০7০0০73787 (140550 & 

0০, 1941 ) 00.-244-863 

(১২) প্রবোধচন্দ্র সেন-_ধর্মবিজয়ী- অশোক, পৃ. ৯০-৯৪; দেশ পত্রিকা ৯৯৫৩, পূজা 

সংখ্যা, পৃ. ৫৫-৫৬। 

(১৩) পতঞ্জলির মহাভাহ্য ৬1৩1৫ 90600180800 7988600৮6--178510 ০ 1705 

171০54%79, ২যু খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে এ মহাভাস্তে ব্যুহরাজের কথা নাই । 



সংখ্যা ১ বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার রচনাকাল 

সেই জন্য এ অংশকে শ্রী্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচন। বলা হয়। পশ্চিমের পণ্ডিতর। বলেন 
যে মহাভারত রচনার পরে গীতা উহাতে সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল । যদি তাহ। 
হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ মহাভারতের ভীন্মপর্বে ব্যহবাদের সৃস্পষ্ট উল্লেখ ও গীতায় 
তাহার সম্পূর্ণ অনুজেখ থাকিত না। ভীনল্সপর্বে গীতাপর্বাধ্যায় শেষ হইবার ২০ অধ্যায় পরে 
ব্রক্না বলিতেছেন যে তিনি অনিরুদ্ধ হইতে, অনিরুদ্ধ প্রত্যয় হইতে এবং প্রদ্যন্স ও সন্কর্ষণ কৃষ্ঃ 

হইতে উত্তত হইয়াছেন (১৪)। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে শতবার 

শীমস্তগবদগীতার উল্লেখ থাকিত না। শাস্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে তিনবার, অস্থমেধ 

পর্বের অনুগ্গীতা পরাধ্যাঁয়ে একবার ও আদিপর্বে তিনবার গীতার উল্লেখ আছে (১৫)। এই 
সব দেখিয়া মনে হয় যে পুর্বপ্রচলিত গীতাই মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশ করা হইয়াছিল । 
বঙ্কিমচন্দ্র স্পই করিয়া না বলিলেও এই অর্থেই হয়তো তিনি ধর্মতত্বে লিখিয়াছেন ( পৃ. ৮১) 

“গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 1” 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সাহেবদের অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে সন্দেহ 

জাণিয়াছিল যে গীতায় কিছু জোড়াতালি আছে। তাই তিনি গীতার ৩1১৬ ক্লোকের 
ব্যাখ্যায় লিখিয়ীাছেন যে দশম হইতে ষোড়শ “এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদ্বক্তি, তাহা আমি 

বলিতে পারি না। আমি পুর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে 

ভগবন্বক্তি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। (পৃ. ১১৫) তাহার ম্বজি এই যে 
“কৃষ্ণোক্ নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে এই সাতট গ্লোকের বিশেষ বিরোধ 1” শঙ্করাচার্ষের গীতা- 

ভা্তের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়ণ 

আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যত্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, 

ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য । কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে 
বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না”। (পূ. ১৯৯) 
তিনি “যজ্ঞ' শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ৩৯ গ্লোকে শঙ্করাচার্য 

যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর ধরিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তা কয়েকটি শ্লোকে “সহযজ্ঞাঃ প্রজা”, “যজ্ঞভাবিতাঃ 
দেবাঃ” “যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ৮, “যজ্ঞঃ কর্মসমুভ্ভব” “্যজ্ঞে প্রতিতিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ 
শবে বিজু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না” যদি ধরা যায় যে নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্ব এক অর্থে 
ব্যবহার করিয়া ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ শ্লোকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহ! 

হইলে বলিতে হয় যে গীত! প্রণেতা রচনায় নিতান্ত অপটু নয়তো শঙ্কর ও শ্রীধরস্বামীর যজ্ঞ 

শবের অর্থ ভ্রান্ত । কিন্ত ঠাহার মতে “এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তানা 

যায়, তবে স্ীকাঁর করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যস্ত একার্থেই যজ্ঞ শক 

ব্যবহাত হইয়াছে, নয় নবম ক্লোকের পর একট] জোড়াতাড়া আছে” । (পু. ২১) বঙ্কিমচন্দ্র 

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ ক্লোকের পর আর ব্যাখ্যা করিয়! যাইতে পারেন নাই। 

(১৪) মহাভারত ৬/৬১৫৫-৬৬। ( পুণা সং) 

(১৫) এ ১২৩৩৬৩৬ 7 ৯২৩৩৬1৪৮-৪৯ ; ১৪1১। 

তু ্ । 
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যদি পারিতেন তাহা! হইলে দেখিতেন যে যজ্ঞ শব্দটি অন্ততঃ উনত্রিশবার গীতাতে ব্যবহৃত 
হইয়াছে এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই(১৬)। 

গীতার ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জোর গলায় একটা কথা বলিয়াছিলেন-_ 
“ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না, বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই”। (পৃ. ৯৬) ইংরেজ শব 

এখানে উপলক্ষণ মাত্র, তিনি উহার দ্বারা ফরাসী, জামীন, আমেরিকান প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

দেশের সকল পণ্তিতকেই ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সুরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত, রাধাকৃঞ্জন্ ও বেলভেলকার অনেক অকাট্য প্রমাণ দিয়! দেখাইয়াছেন যে গীতার 

মধ্যে স্ববিরোধী কথা নাই । আপাত প্রতীয়মান বিরোধেক্ব ভিতর সুমহান সামঞ্জস্য 
রহিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও 1109: 01৮11 176469506০7 

1946 গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 459 131058%5848168, 16৪ ৪0809610 01)878,069:'+ নামক 

প্রবন্ধে এ সামর্জস্যই দেখাইয়াছেন। 

লোকমান্য টিলক ১৯১০-১৯১১ খ্রীষ্টান কারাগারে বসিয়। টির গ্রন্থ লেখেন ও 

বাহিরে আসিয়া! মারাসি ভাষায় উহা! ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশ করেন । উহাঁতে তিনি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শকাব্দপুর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে গীতার রচনাকাল কিছুতেই 
বলা যায় না। ১৯১৩ শ্রীষ্টান্দে ভাগারকর এঁতিহাসিক সাহিত্যগত প্রমাণপ্রয়োগ 
সহকারে সিদ্ধান্ত করেন যে ভ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে গীতা রচিত হইতে পারে নাঁ_ 
ইহার কত পূর্বে উহা লিখিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর । ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলেন 

যে গীতা শ্রীষটপুর্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচন1(১৭)। সৃরেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত ম্প্টতঃ কোন তারিখ 

উল্লেখ নী করিলেও বলেন যে গীতার উপর বৌদ্ধপ্রভাবের: বিন্দুমাত্র নিদর্শন নাই। এই 
সকল মতের সহিত বঙ্কিমচক্দ্রের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই । তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে 

তাহাদের বনু পূর্বেই এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন। 

কিন্ত টিলক, রাধাকৃঞ্জন্, দাশগুপ্ত ও এতিহাঁসিক শিরোমণি ভাগারকরের দ্বারা উত্থাপিত 

যুক্তিতর্ক খণ্ডন না করিয়া ইতিহাসের সুর্হৎ গ্রন্থের আধুনিক লেখকেরা বলিতেছেন যে 
গীতা শ্রীহীয় যুগের কাছাকাছি, বড়জোর খ্রীষটপুর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে(১৮)। 
ইহার পশ্চিমের পণ্ডিতদের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; ভারতীয় সংস্কৃতির 

প্রাচীনত্ব দেখাইলে পাছে তীহাদের কাছে উপহ্সিত হইতে হয় এই ভয়ে ইহারা সন্ত্রস্ত । 
(১৬) গীতা ৩। ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ | 

51 ২৩, ২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ 

৫। ২৯; ৮২৮ ; ৯১৬, ২০, ২৪; ১০1২৫ ; ১১1৪৮ 
১৬1১, ১৭৭, ১২, ১৩) ২৩) ২৪, ২৫, ২৭, 
১৮1৩) &। 

(১৭) 85017817181)780--1305855598166, 0, 14. 
(১৮) 7181017৪100 00162501609 [00180 90919, (ভারতীয় বিদ্যাভবন ). ১ম 

খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৪ ; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৪৯। 
নীলকষ শান্রীও হিল সাহেবের' দোহাই দিয়া উমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 



বাংলা পুথি 3 রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর 
পু'ঁথি-বিভাগ 
পঞ্চানন মণ্ডল 

আধুনিক শিক্ষায় অভিমানপুষ্ট মুষ্টিমেয় লোকের চোখে বাঙ্গালাদেশের অনেক মানুষই 

'অনুন্নত', “অসংস্কৃত' ; কিন্ত আসল বাঙালী-সমাজ তাদের সবাইকে নিয়েই। আজ 

ভাবতে অবাক লাগে এখনও প্ররাতন বাংলা হরর, মালিক তারাই । মাপিক কিভাবে 
হলেন, সেই কথাটাই আগে বলি । 

এদেশে ছাপাখানা! বসবার আগে, বাঙালী ব্রাক্মণ-সজ্জনেরা নিজেদের টোল- 

চৌপাড়িতে কম বেশী “বিশাঁশয়” অর্থাৎ ১২০ বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনেই 

ব্যাপূত থাকতেন সগৌরবে । পদ্ুয়াগণও পাঠ পড়তে থাকতো আনন্দময় ঘরোয়া 
পরিবেশে । পাঠ্যক্রমে, পদ্গুয়াদের খুক্ষিতে থাকতো অমর, জবমর, মাঘ, নৈষধ, রঘু, পিঙ্গল, 
রামায়ণ ইত্যাদি শাস্ত্রের হাতে-লেখ। পুঁথি । পক্ষান্তরে, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে এবং 
সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের বাড়িতে থাকতো! কোরান, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পথি 

যসখ, নস্তালিক কিংবা শিকস্ত! হস্তাক্ষরে । 

ব্রা্মণেতর জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা । সেখানে শিক্ষা দেওয়ার জন্মে 
প্রায় শতাধিক প্রস্থের (16900) ব্যবস্থা বা 8511805৪ প্রচলিত ছিল । কিন্তু, সেখানে 

গুরুমহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়, কঠিন কঠিন অঙ্ক 'প্রকাশ' করাতেই । অফ্টকোঠা, 

অষ্টশব্দী, অমরকোষাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলতো! সেখানে 'দুখীরাম খী”-এর মতো 
“তিলি'র ছেলের কর্তৃত্বে। তিনি হামেশাই পড্রুযাদের কাছে “অস্থির' অঙ্ককে 'সুস্থির' করে 

দিতেন ।-_- 

অষ্টাদশ ছাওাল পড়িছে নিরন্তর অই্টশর্ধী আদি করি পড়িল অমর । 
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে অস্টকোঠ৷ অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে। 
সরকার বেড়িয়া সভে বন্যে ডানিবী অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খা । 

তিলির নন্দন তার নারাঙ্ষিতে বাস কঠিন কঠিন অস্ক করিতে প্রকাস। 

শ্রীরামদ্বলাল দ্বিজজ কবিছান্দে কয় অঙ্ক হল্যে অস্থির সুস্থির কর্যা লয় । 

কিন্তু, সেখানেও অবলম্বন হাতে লেখা প্রুথি। 
বৈঞ্ণবের আখড়ায় থাকতো! চৈতন্তজীবনী ও পদাবলী, বাউলের আখড়ায় থাকতো 

'মীন-গোখের হেঁয়ালী ; মাঠেঘাটে ছিল শাক্ত পদাবলী ; মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজত 

সমাজের সকল স্তরে? কাশীরাম-কৃতিবাস পুজিত হতেন ঘরে ঘরে । কোকশাস্ত্র কবিরাজ 
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ব৷ বৈদ্যকের পুথি, হেকিমি তিব্ তারও বহুল প্রচলন ছিল হাতে লিখে । ভাট, দৈবক, 

ঘটক মহাশয়দের বগলে ফিরত হাতে লেখা গ্রন্থ-কুলজী, পঞ্জী এই সবের । সম্পন্ন গৃহস্থের 
বাড়িতে পুরাণ-পাঠ ও কথকতা হ'ত। তাও হ'ত হাতে-লেখা গ্রন্থ থেকে । অর্থাৎ 

প্ুরুষানৃক্রমে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আচার-ব্যবহারের এই সকল সনাতন ধারা দেশের 

শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'ত অব্যাহত ধারায় হস্তলিখিত পাগ্ুলিপির মধ্যস্থতায় । 

এই সকল হাতে-লেখা প্র'থির নকল থেকে নকলে দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম 
যুগের ইংরেজেরাও এদেশে হাতে লেখা পুঁথিই কাজে লাগাতেন। তখন প্রত্যেক ভদ্রঘরেই 

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনার জন্যে পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্ম। এই সকল পুঁথির আদর্শ 
থেকে নকল-করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান বৃর্তি। কারও কারও কাছে এ কাজ 

ছিল আবার নিছক বৃত্তির চেয়েও বড়ো । পারত্রিক কল্যাণ কামনায়, জন্ম-জন্মান্তরে 

নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের আশায়, শোৌকতাপদগ্ধ হৃদয়ে শাঞ্ি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, সেকালের 
সমাজে বাংলা প্ুথির অনুলেখন করা হ'ত। কেউ কেউ আবার গ্ু'থি-লেখায় এতো 
অনাবিল সুখ পেতেন ফে, ম্বত্যুর পরে, তার প্রুনর্জন্ম হল্গে, পুঁথি-লেখক হয়ে জন্ম নেবার 
আকাঞ্ষাও তিনি প্রকাশ করে গেছেন। গ্রামের দরিঞ্জ চাষী থেকে রাজসিংহাঁসনের 

মহারানী পর্যন্ত পুঁথি লেখার কাজ গ্রহণ করতেন। আবার বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে 
সময় কাটিয়েছেন_-এমন 'নজিরও রয়েছে । অথবা জলপপথে ধান কিনতে গিয়ে নদীর 
ওপর নৌকায় বসে পুঁথি লেখাও হয়েছে । অর্থাং সেকালের জনজীবনে পুঁথিলেখা যেন 
শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ ব্যাপার ছিল। হস্তাক্ষর ভালে হলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ 
জাতিধর্মনিধিশেষে পুঁথি লেখার পথ গ্রহণ ক'রে “অবহেলে' 'পুঁথির অক্ষর চালাতেন । 
অধোম়ুখে, স্তব্দৃষ্টিতে, পিড়াসিদ্ধ অর্থাৎ আসনসিদ্ধ হয়ে বসে বসে দিনের পর দিন পুঁথি 
নকল করতে করতে লিপিকরের পিঠ, কোমর, ঘাঁড় হয়তো বেঁকে যেত যন্ত্রণায়, কিন্ত 
তরুও বিরাম ঘটতো না অনুলেখনে । 

শর, কঞ্চি, শকুনের পালক বা লোহার কলম দিয়ে বড়ো বড়ো এবং প্রায়শঃই পোকজ- 
ছাদে, বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত কালিতে, সাধারণতঃ তুলোট কাগজের লম্বা! ফালিতে বা 

তাল-পাতার ওপর এই সকল পুঁথি লেখা হ'ত প্রাচীনতর আদর্শ থেকে । পুঁথি লেখার জন্মে 
সেকালের কালি সে এক অন্তুত বন্ত। তার ছিল হরেক ফর্মুলা । তার একটা বল্ছি।__ 

লোধ, লাহা, লোহার গুড়ি, অর্কাঙ্গার, জবার কুড়ি 

গাবের ফল, হরিতকি, ভূঙ্গার্ভুন, আমলকি । 
. বাবল! ছাঙ্গ, ঝাটির রস, ডালিম সেচে করিবে কষ 
ভেলায় কর্য এক থালি, চারি যুগ না উঠবে কালি । 

আর তুলোট কাগজের ফালি তৈরী হ'ত বাঙ্গালাদেশের গীয়েই। কাগজ ধারা তৈরী 
করতেন, পদবী হত ত্রাদের--“কাগজী? । এ-কথা বলে গেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
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পুথির বিষয় অনুসারে পুঁথি লেখার আধারে স্থবাতন্ত্র থাকত । সাধারণ কাব্য- 

সাহিত্যাদি লেখা হ'ত গ্রামে তৈরী খাঁটি তুলোট কাগজের উপর; বিশেষ পৃজা-পদ্ধতির 
পুথি লেখা হ'ত তাল অথবা তেরেট পত্রে। তাগা-তাবিজ, মাহুলি দেওয়া হ'ত 

ভৃর্জপত্রে লিখে। তেরেট পাঁতা, তত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল এবং পশুচর্সের 
উপর লেখা বাংল! পুঁথিও দুর্লভ নয়। অলঙ্করণের দিকেও পুঁথির লিপিকর বা পাঠকের 

দর্টি কম ছিল না1। হরিতাল, নির্মোক অভ্রাদি তুলোট কাগজে প্রলিপ্ত করা হ'ত পোকা- 
মাকড়ের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে । ছত্রের নীচে ও প্রতোক পৃষ্ঠার কিনারে চিত্র- 
বিচিত্র কর! রয়েছে__তাঁও বহুস্থলে দেখা যায়। লিপিতে ভ্রম থাকলে, তা ছত্রসংখ্যা দিয়ে 

উপরে বা নীচে লিখে দেওয়া হ'ত। অক্ষর বা শব্ধ কাটতে গিয়ে চিত্ররূপ দেওয়! হয়েছে 

এরকম পুঁথিও দেখা যাঁয়। বিষয়-বস্তর ওপর ছবি আকা বাংলা পুঁথিও পাওয়া যায়। 
পুঁথির মধ্যস্থলে ছোটো! চৌকো ফাক রেখে তার কেন্দ্র-বিন্ৃতে ছিদ্র করে, মোটা সৃতো 
গলিয়ে, উপরে সাধারণতঃ কাঠের পাট। দিয়ে, পুথি সজোরে ধাধতে হ'ত বায়ুপ্রবেশ বন্ধ 

করার জন্যে। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করবার এটা একটা পন্থা । বন্ধনে শিথিলতা পুঁথিকে 
দীর্ঘস্থায়ী করার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। প্রবাদ আছে--“পুঁথিকে প্রত্রের মতে পালবে আর 
শক্রর মতো! বাঁধবে ।” পুঁথির মলাট হিসেবে প্রায়ই দেখা যায়, শাল-সেগুন কাঠের পাটা। 
চামড়ার খোলও করা হ'ত। তালপাতার বিনুনির ওপর তাল-বেতির সৃল্ম কাজ তাও 

আছে। একই পুঁথিতে তালের বিনানো! বাগড়া, চামড়া ও কাঠ সবই মলাট ও তার 
স্বায়িতবের জন্যে বাবহৃত হয়েছে, দেখা যায় । দেখেছি কাঠের পাটার ওপর নানা খোদাই 

নক্সা, চক্রাদি, চিত্রণাঁদি আধুনিক শিল্পাচার্যদেরও বিস্ময়ের বস্ত। মলাঁটের ওপরে পুঁথি 
জড়ানে। হ'ত “নামাবলী' কিংবা নতুন গামছা দিয়ে । মোটা খেরো৷ কাপড় দিয়েও পুঁথি 
বীধা হ'ত। 

এবার বলি, পুঁথির প্ুষ্পিকা-পদের কথা৷ পুঁথির গ্বষ্পিকাপদ ব1 7০৪6 0০0107)099 

96959559$ হচ্ছে গ্রন্থের মুল বিষয়ের বর্ণনার শেষে, মুল গ্রস্থকারের ও গ্রস্থের পরিচায়ক, 
প্ুনরাবতিত সর্বশেষ ভণিতার পরে লেখা লিপিকরের আত্মকাহিনী মূল পদ। এই প্ুষ্পিকা-পদ 
বা লিপিকরের আত্মকাহিনীগুলি মহামূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের 

নিকট। প্রি নকল করার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণ! পেলেন, অর্থাং কাপড়, গামছা, কৌড়ি 
বা তঙ্কা। কে কত পেলেন, পুঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তার বিবরণ ও স্ততিবাদ, কোথায় 
বসে পুথি নকল সমাপ্ত হ'ল, কখন সমাপ্ত হ'ল, তার সন তারিখ, বার, বেলা, তিথি-নক্ষত্র, 

প্রহর, দণ্ড, পল, কোন্ মুখে বসে পুঁথি লেখা হল, পরগনা, তৌজি, সাকিম, মোকাম, এগনে, 

ওসারার সমন্ত বিবরণ আমরা পাই গ্রন্থের শেষদিকে লিপিকরের এই সব 'গ্ুষ্পিকা'পদ 

বা অংশ থেকে। আবার লিপিকরের আত্মকাহিনী, ধর্মমত, সাধ-আহলাদ, খ্যাতি-অধ্যাতি, 
গৃহবিবাদ, মুদ্রাদোষ মবই এর মধ্যে পাওয়া যাবে । এবং এই বিবরণ যে কোনে! দিনলিপির 

(চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। গ্রন্থ নকল করায় এবং করানোতে পুপ্যবান ও 



১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

শ্রীমত্ত হওয়া, হরণ করায় রৌরব-নরকপ-প্রাপ্তি, হরণকারীকে তার মাতাপিতার শুকরী ও 

গর্দভ হবার, কিংবা সমাজ-বিগহিত অপকর্মে রত হবার, বা গোব্রাক্মণ বধ করার অভিশাপ 

দেওয়া, নকলে তল থাকলে মুনির মতিভ্রম, ভীমের রণে ভঙ্গ, সরন্বতীর কথা বিচলিত 

হওয়া, হাতীর পা-টলা ইত্যাদির নজির দেখিয়ে, তার ন্বাভাবিকত্ব প্রমাণ করার রাঁতিও 
চলিত ছিল। হিন্দু বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দু আচারে 

হিন্্রাও নকল করে দিতেন। ম্বসলমানেরাও রামায়ণাির গ্রন্থ নকল করেছেন, 

'পুষ্পিকা-পদ থেকে এই নজিরও ছুর্লভ নয়। যাইহোক, ফল কথা হচ্ছে, সামাজিক 

ইতিহাসের টুকর! হিসাবে প্রত্যেকটি পুঁথির এই সকল প্রত্যাশিত প্ৃষ্পিকা অংশের মৃল্য 

অসাধারণ। ব্যক্তিগত সংবাঁদ ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে এর মধ্যে আবার সেকালের রাজনীতি, 

সমাজনীতি, অর্থনীতি কৃষিকর্ম ও দৈবদৃধিপাঁকাঁদির এমনসব গ্ররুত্বপুর্ণ প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া 

যায়, যার গুরুত্ব বিদগ্ধ এঁতিহাসিকের পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব । প্রসঙ্গতঃ ছুটি 

পৃষ্পিকা পদ উদ্ধার করে দিচ্ছি।__. 

প্রথম পৃষ্পিকাটি ১২৩৫ বঙ্গান্ধে লিপিকৃত একখানি পুঁথির শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। 

পুথিখানির অনুলিপি হয়েছিল সেকালের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাস চৌকির খণ্ডঘোষ 

পরগনার 'বৌয়াই' গ্রামে । বসন্তচণ্তীর পীঠস্থান-স্বরূপে ঝেৌয়াই গ্রাম সাম্প্রতিককালে 

সৃপ্রসিদ্ধ। “সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন” নামে এই পুঁথিখানির লিপিকর হলেন কেনারাম . 

দেবশর্সা, পাঠক সনাতন দে। 
এই 'প্লুষ্পিকা'-অংশে ১২৩৫ বঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অনাবৃ্টির সংবাদ রয়েছে । অনাবৃষ্টির 

ফলে শুখা-বংসরে চাষ-আবাদ হয়নি। ফলে লিপিকর বেকার অবস্থায় পুঁথি লিখে দিন 

গুজরান করেছিলেন । চাঁলের দর বেড়ে গিয়েছিল ; এমন কি, জোটেনি । গ্রামের চাষীরা 

পেটের জ্বালায় স্বগ্রাম ছেড়ে বঙিষণ গ্রামাশুরে গিয়েছিল । কিন্ত সেখানে গিয়েও অপরিচিত 

জনপ্রবাহের কম্নসংস্থান হয়নি । ্ 

পক্ষান্তরে গ্রাম-সমাজের নৈতিকমান তখন অনেক নেমে গিয়েছিল । টির 

আস্থা ছিল না; দরিদ্র মগ্ডল-মুখ্যগণ ধনীর মোসাহেবে পরিণত হয়েছিলেন। উপরস্ত, 

ছিল কর-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদারী তহশীলদারের উৎপীড়ন। 

অতুঃপর, ছিতীয় গুষ্পিকাটি হল, বাঙ্গালাদেশের ছিয়াতরের মন্বস্তরের একখানি প্রামাণিক 

দলিল। লিপিকর নন্দদ্বলাল দেবশর্া ১১৭৭ সালের ২৭-এ জ্যেষ্ঠ তারিখে স্বগ্রাম খগুঘোষে 

বসে কবিকঙ্কণের এই “মঙ্গলচণ্ডী'র পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন । ১১৭৭ সালে অনুলিপি 

করলেও, ১১৭৬ সালের মহা-মন্বত্তরের বীভৎস স্থতি তার মনে তখনও প্রত্যক্ষ হয়ে 
বয়েছে। 

"১১৭৬ নিনজা ভোগ্যপণ্যের দর লোকের জয়-ক্ষমতার 

মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এছাড়া তরিতরকারী অর্থাৎ সবজী জন্মায়নি। দরিদ্রের আহার 
কোনোগ্রকার শাকও ছিল না; কিছুই ছিল না। 
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১১৭৭ সালে যে-সকল গ্রামবৃদ্ধের বয়স সত্তর বংসরেরও উপরে, তারা বলছেন, 

এই ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের মতো! কোনো মন্বম্তরের কথ! তারা আগে কখনও শোনেন 

নি! ছিয়াত্তরের মন্বস্তরে বু লোক মার! গেল, অবস্থাপন্ন চাষীর ঘরেও চালের অভাবে 

হাঁড়ি চাঁপেনি। 

লিপিকর বলেন, ১১৭৬ সালে অনাবুষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস 

পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। লিপিকরের মতে, ১১৭৭ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত মহাপ্রলয় 

হওয়া সত্বেও লোকে এই বৎসর টিকে রইল; এর জেরস্বরূপে ভবিষ্তে অর্থাৎ আগামী 

বংসরে কি হবে, কে জানে! 

এ ছাঁড়া, এই অংশের মুখবন্ধে রয়েছে, গ্রন্থের বিরুদ্ধ-সমালোচকদের প্রতি তীব্র 
কষাঘাতের আপ্তবচন।- পুস্তক পড়তে দেবে সুরুদ্ধি ব্যক্তিকে ; স্তুলরুদ্ধিকে নয়। কারণ 

স্থলবুদ্ধি ব্যক্তি গ্রন্থখানিকে গোবর মাখতে অর্থাৎ মসীলিপ্ত করতে পারে। 
লিপিকরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে “বাটা” ও “বাড়ি, প্রসঙ্গে । এতে 

স্প্টতঃই দেখা যায়, সেকালের লেখকদের বাংল! রচনায় সংস্কত বা তংসম শব্দ- 

প্রয়োগ পরিত্যাগ ক'রে, অপতভ্রংশ বা ভাষা-শৈলীর প্রতি সঙ্ঞান অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ- 

প্রচেষ্টা । 

মূল প্রৃষ্পিক ঘটি এই,_ 
(১) ইতি মামার দারিদ্রভঞ্জন সমাপ্ত পুস্তক শ্রীকেনারাম দেবাশ]ম্মার পাঠক শ্রীসনাতন 

দে সাং বোঙাঞ্ি পরগণে খণ্ডুঘোস চৌকি ইন্দাস জেলা বদ্ধমান। ইতি তারিখ 

১৬ আস্বিনি মঙ্গাল] বারে প্রায় বেল! তিন প্রহর জিতা গৌট সমাপ্ত হইল। তিতি 
সম্টী। | 

সন ১২৩৫ সাল স্বুক বছ্যর দেবাতা৷ বরিসিল না যত] এব পুতি লিখিলাম কোন কন্ম 
নাই আর গ্রামের লোক গৈতন[পুর] জাইতে লাগিল য়তএব ঢেলে ভাউ চব্বিশ] 

সের ২৪ সের হইল তাহ মেলে নাই আর গ্রামের য়দ্যেখান লোকে অন্য জোটে নাই 

আর গ্রামের লোক অন্য গ্রাম দিয়া জাই[তি] লাগিল পেটের. খাতিরে পলাইতে লাগিল 

অন্য গ্রামের লোক বলে বেলঙ্কে লোক এ লোকে রাখা হবে না জদি রাখ[] হয় তবে 

আপনাদের জদি চাকর ছাঁড়িএ রাখা] জায় তবে ওই লোক মাহ কাতিক মাসে 

জদি দেবতা জল হৈলে ওই লোক বলিবে কি আমা[দের] দেসে জল হয়াছে বাড়ি জাই 

চলরে কপ্প বসাইতে হবে যতএব রাখে না আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই আর গ্রামে 

মনুষ্য নাই আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় আর বোগ্াঞ্রি গ্রামে য়নেক কুড়খেক মণ্ডল 
আছে ইতি--সন ১২৩৫ সাল ১৬ আসার-_ 

দেখ ভাই খপরদার আয়ছে তৈসিলদার তারাচাদ আর তানুক নারায়ন পোদাররে আর 
কি কহিব পউস মাসে লাগ্য জোড়ে 

_ পউস মাসে নাগলি চাটুজ্য ফজ্জ]দার গোমস্তা আর গোমন্ত! রূপন নেউকি জোরে 
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নাইরে নাই মানিক মণ্ডলের লাগীল সৃয়া এত খানেই-_[ পৃ. ৫ (1/০) বিশ্বভারতী পুথি 

সংখ্যা ৬২৩৯ ]। 

(২)-**শশ্রীকবি কঙ্কনে গান ॥ ৪৩০ ॥ ইতি শ্রীত্রীমঙ্গল চণ্তীকার প্ৃস্তক সমাপ্ত 10॥ জথা 
দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষিক নান্তি দোসক ॥ ভিমস্বাপী রনেভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মততিভ্রম 110॥ 

ভিম আদি করিয়া জে ভঙ্গ দেয় রনে। অবিষ্কক মতিত্রম. মহামুনিগনে ॥ জদি বাটা 
বাড়ি হয় না লবে অপরাধ দোষ ক্ষেমা! করি সভে করিবে আসির্ববাঁদ ॥। প্রস্তক পড়িতে 

দিবে সুবুদ্ধির ঠাই ॥ গবাগুনা গ্রস্থ জেন গোবরায় নাই ॥০0।1 ইতি লিখিতং শ্রীনন্দ- 
দ্বলাল দেবশর্শানস্য । সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যেষ্টে বৃহস্পতিবারে অষ্টাহ পুস্তক সমাপ্ত 
হইল ॥ নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দ্বায়ারির ঘরে. পিড়াতে বস্যা লিখ্যা হইল ॥ 
্রীত্রী মঙ্গলচণ্তীকায়ৈ নমঃ শ্রীত্রী সিবায় নমঃ শ্রীশ্রী জয় দবপ্নায়ৈ নমঃ শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ সাং 
খণ্ডখোষ ॥ সন ১১৭৬ সাল মহা মন্বস্তর হইল অনাৰৃইটাহইল সস্থি হইল না কেবল দক্ষিণ 

তরফ হইয়াছিল আর কোথাও২ জলাতৃমে হইল টাকাক্স ১২ বার সের চালু 1৮১০ সাড়ে 
ছয় পোন চালু সের হইল তৈল ২।॥০ আড়াই সের লবঞ্জ ১৩ সের কলাই ১১ এগার সের 
তরিতরকারি নাস্তী. সাক নান্তী 'কিছু মাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্তার] বংসরের মুন্বিসী 

বলেন আমর কখন এমন স্বুনি নাই ইহাতে কত২ মন্বিসপী মরিল বড়ং লোকের হাড়ী 
চাপে নাই নাং সন ১৯৭৭ সালের মাহ ভাত্রতক মহা প্রলয় হইল এই সন রহিল আর 

কীব! হয়। 
১৮২ একশত বিরাসি পাতে ৪৩০ চারিসত্ত তিরিস লেচাড়্যি সমাপ্ত হইল--শ্রাবণ মাসে 

টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মনিম্বী নষ্ট হই[ল] মহা মন্বত্তর--[ পৃ. ২০০ 
( ১১৮০), বিশ্বভারতী প্রি সংখ্যা ৬২৪০ ]। 

গুথি-নকলের পরে, ধান, দৃর্বা, সুপারি দিয়ে মঙ্ললাচরণের পরে ডোর পড়ত পোথার 
বহিরাবরণে । এবং নুতন গামছা, কাপড়, চেলী বা নামাবলীতে আয়ত হয়ে শ্রদ্ধাভরে ও 
সন্তর্পণে পুঁথিখানি ঠাঁই পেতো চণ্তীমণ্ডপের বা! দেউল-দেহারার কুনুঙ্গীতে । সেকালে রাজা- 
মহারাজা বা সন্্রান্ত ধনী-গৃহস্থের বাড়িতে আলাদা ক'রে পুঁথি-সংগ্রহ রাখবার জন্যে ঘর 
থাকতো৷। পুরাতন চিঠি-পত্রে তার নাম পেয়েছি 'গীথাঘম, অর্থাৎ গ্রন্থগৃহ । সেকালেও 
পুথি কেনাবেচা হ'ত । ম্বৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত পুঁথি লোকে সাধারণতঃ কিনতে চাইত না। 
$/কাল বদলে গেল। বাংলা দেশে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হ'ল। হ্যাল্হেড সাহেবের 

লেখা ইংরেজী ভাষায় বাংল! ব্যাকরণ ছাপাতে গিয়ে বাংল! টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহার 
করা হ'ল হুগলী সহরে ১৭৭৮ শ্ীষ্টাব্দে। টমাস, কেরি, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ বিদেশী 
ধর্ম প্রবক্তাগণের উদ্যোগে এবং ঈশ্বরচক্ত্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ স্বদেশী মহাত্মা 
গ্লণের আগ্রহে শ্রীরামপুরে এবং কলকাতার বটতল। থেকে কৃতিবাস, কাশীরাম, মাধবাচার্য 
রশুখ প্রাচীন; কবিকৃলের বাংল! পুথি ছাপা হল। সে-সময়ে ইংরেজী সংস্কৃতি তার 
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গন্যময় সম্বদ্ধতর সাহিত্যাদি নিয়ে ধীরে ধীরে এদেশে প্রবেশ করছিল । ইংরেজী-শিক্ষার 

পক্ষপাতী সকলে তখন ঢ'লে পড়লেন সেইদিকেই ৷ ক্রমে ক্রমে তার বেগ হ'ল প্রবলতর ৷ 

ফলে, দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতে-লেখ। পুঁথি-পত্রাদির কথা ত্বলতে লাগল । 

ভুলে যেতে লাগল বিশেষ ক'রে উদ্্রগ আলোক-প্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের অনেকেই । 

পুথি খুলতে লাগল মাত্র বাড়ির ইংরেজী-না-জানা মেয়েরা আর নিয়বর্পণের লোকেরা। 
তুচ্ছ পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত চিকিংসা! জ্যোতিষের হস্তলিখিত 
্রস্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট 1৮ 

সংস্কৃতির চর! করেন, অথচ ইংরেজী জানেন না, এই রকম লোকেদের কাছে, পৃঁথির 

আদর এখনও কম নয়। বহুস্থানে এখনও সশ্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ “নকৃলে' নেওয়া হচ্ছে, 

আমি জানি। বিশেষ ক'রে, তিলি, মালী, সদ্গোপ, কামার, কুমোর, তাতি, ছুতোর, 

বেনে, মাহিষ্য, মুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোপা, কন, বাগ্দী, ভোম, চাড়াল, নমঃনৃদ্র 

প্রভৃতি--এইসব বর্ণের লোক াঁরা পুজা-অর্চন! নিয়ে থাকেন, তাদের “পণ্ডিত, 'দেয়াসী”, 

“দেউলে? -শ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা এখনও পুঁথির চর্চা করে থাকেন নিয়মিতভাবে । বিভিন্ন 
পুজা-পর্বে এখনও তার! মঙ্গল-কাব্যাদির গান করে থাকেন। কোথাও কোথাও তারা 

টোল-চৌপাড়ি পরিচালনাও করেন। ডোমপণ্ডিতের টোলে এবং কৈবর্ত পণ্ডিতের বাড়িতে 
অসংখ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! পুঁথি আমি দেখেছি। ছর্গা-পৃজায় চণ্ডীমঙ্গল, মনসাপুজায় . 

মনসামঙল, ধর্মঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্মমঙ্গল গান এখনো বহ্ছ স্থলে “বাধা আসরে' 
হয়ে থাকে । এখন সাধারণতঃ ত্রাঙ্গণে করেন কথকতা আর রামায়ণ মহাভারতের গান । 

বাকুড়ানিবাসী 'ধামাতকর্পা'-উপাধিক এক ব্রাক্ষণ সঙ্জন সাম্প্রতিককালেও পশ্চিমবঙ্গে 
কথকতা করে বেড়ান । ব্রাহ্মণ ছাড়া, আর সকলে করেন আর সমস্ত পীচালসী৷ গান। 

আগে ব্রান্মণেও করতেন । কেবল পুঁথি লিখিয়েই ক্ষান্ত দিতেন না, তাদের স্বপ্নে-দেখা 
সেকালের লৌকিক দেবদেবীর] । 

দেবদেবীর স্বপ্লাদেশ লাভ ক'রে, অথবা বদান্য ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য 
তথা লোকসাহিত্য রচনার জের সমাজে আজ পর্যন্ত চলছে । বিশেষ ক'রে, লৌকিক 

দেবদেবীর বিশেষ পৃজায় এসব নিয়মিত গান কর হয়। সেইজন্যে বিশুদ্ধি রক্ষার বিশ্বাসে, 

ভারা এখনও ছাপা! বই ব্যবহার করতে চান না। মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ভুলক্রটও তাদের 
এঁতিহ্য-সচেতন চোঁখ এড়ায় -না। সুতরাং ছাপা বইএর উপর তাদের স্বাভাবিক ঘৃণা । 

কিন্ত দেখেছি, গ্রস্থ-নকলের আয়াস, এবং ছাপা বইএর সুলভতা তাদের এই মনোভাব 

ধীরে ধীরে পবিবন্তিত করছে । ছাপা বই পেলে, তার বাহিক মোহে মুগ্ধ হয়ে, অনেকে 
পুঁথি দিতে রাজী আছেন দেখেছি । | | 

এইসঙে একটা দ্রঃখের, কিন্ত মজার কথ! বলি। সে হ'ল জালপুথির কথা। 

সুখ্যাত গ্রস্থকারের প্রখ্যাত রচনার বাইরে, অনেক মেকি লেখা তার নামে চলে থাকে। 
(কিন্ত চলে কিভাবে? | 

ও 
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লিপিকর, বিশেষ করে গায়েন-লিপিকরের মধ্যে অনেকে থাকেন স্বভাব কবি। তারা 

যখন কোনো মুলগ্রস্থ নকল করেন, বিধিবদ্ধ গ্রস্থপ্বত্ব না-থাকায়, স্বভাবতঃই মুল গ্রস্থকারের 
মুপ রচনার মধ্যে তার নিজের রচন! তিনি প্রক্ষেপ করে থাকেন । এমনকি, লিপিকরের 

রচিত গোটা বইখানিই, বা পদ পদাবলী তে। বটেই, মূল প্রখ্যাত গ্রন্থকীরের ভনিতায় চালিয়ে 
দিয়ে থাকেন। 

এই রকম একটি সৃত্র পেয়ে, অবাক্ হয়ে আমি একবার এক বৃদ্ধ লিপিকরকে জিজ্ঞাস 
করেছিলুম। তাতে তার উত্তর হল “বাবু, আমি আমার নাম চাই না। আমার 
গুরুর নামে আমার লেখা চলবে, এতেই আমার সুখ |” 

তার উত্তর শুনে হঠাৎ আমার মনে এক ঝলক বিদ্যং পেলে গেল। আমি কৃত্তিবাস- 

সমস্যা, চণ্ডীদাস-সমস্যা, কবিচন্দ্-সম্যা ইত্যাদি পুরাতন বাঞ্জাল। সাহিত্যের অসংখ্য সমস্যার 
গ্রন্থিগুলি যেন এক লহমায় দেখতে পেনুম । | 

/ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীরামপুর কেরি, ওক্কার্ড, মার্সম্যান্ প্রমুখের উদ্যোগে 
এবং পরে, কলকাতায় রাজ রাজেন্দ্লাল মিত্রের ও রাঞ্জা রাধাকাস্ত দেবের চেষ্টায়, বনু 
বাঙ্গাল! পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। এবং বলা যায়, এই হ'ল বাঙ্গাল৷ পুঁথি-সংগ্রহের 
প্রথম প্রচেষ্টা। বৃটিশ-ম্যুজিয়মের লাইব্রেরীতেও বাঙ্গাল! পুঁথির সংগ্রহ রয়েছে। 
রর্গত মুন্দী আব্দুল-করিম সাহিত্যবিশারদ, ব্যোমকেশ মুদ্তফী, শিবরতন মিত্র, বসম্তরঞ্জন 
রায় বিহ্বহবল্লভ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্্রনাথ বসু, দীনেশচঞ্ সেন, শ্রীতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 

প্রমুখ পৃর্বসবরিগণ ধনু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এসব পুঁথির অধিকাংশই 

বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ও 
কলকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। ঢাকা-ম্যুিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীর 
বরেজ্র অনুসন্ধান সমিতি, কোচবিহার দরবার-লাইভ্রেরী, শ্রীহট-সাহিত্য-পরিষং ইত্যাদি 
স্বানেও বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। বিশ্বভারতীও এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই। 
সেকথা পরে বিশদভাবে বলছি। 

বাঙ্গীলা-পুথি-সংগ্রাহকদের নময্য স্বর্গত রামকুমাঁর দত্ত একদ1 বীকুড়া জেলার গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে ঘুরে, বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থ বদলা দিয়ে, গীয়ের লোকের বাড়ি থেকে 
হাজার হাজার বাঙ্গাল! পুঁথি সংগ্রহ ক'রে অসাধ্যসাধন করেছিলেন /বাঙ্গাল! পুথি সংগ্রহ 
করতে গ্রামে গিয়ে, দেবস্থানে বসে অব্রাঙ্গণ মালিক 'পণ্ডিতে'র অজ্ঞাতপুর্ব একমাত্র 
গ্রন্থের প্রচার হবে, তাদের নাম ছাপ] হবে, সর্বোপরি তাদের গৃহদেবতার জহুরা জাহির 
হবে,_এই সব আশ্বাস অবস্তই দিতে হবে। গায়নদের ও 'পপ্ডিত'-দের বাড়িতে পুঁথির 
চর্চা এখনত্ত অব্যাহত আছে। এ'রা প্রসন্ন হ'লে, এ”দের বাড়িতে জীর্ণ আধারে রক্ষিত 
জীর্ণ তর পৃখিত্্প দেখতে পাওয়া যাবে । | | 

বর্তমান বাঙ্গাল! দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও অসংখ্য বাঙ্গালা পুঁথি এবং 
দপিল-দন্তাবেজ ছড়িয়ে আছে এখনও ৯/ ছোটনাগপুরের রশচী জেলার. রখচ। শহরের 
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সন্নিহিত নান! গ্রাম থেকে একদ] ন্ৃতাত্বিক শরংচত্্র রায় মহাশয় বহু বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ 

করেছিলেন । রামকৃষ্ণ স্যানাটোরিয়ামের সহায়তায় আমরাও এঁ অঞ্চল থেকে কয়থী 
অক্ষরে লেখা বহু বাঙ্গাল পুঁথি সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি । ৬নাগরী, ফারসী, ওড়িয়া, মারাঈ, 
কয়থী, নেওয়ারী, চীনা, তিব্বতী ইত্যাদি অক্ষরের অন্তরালেও বাঙ্গাল! পুথি আত্ম- 
গোপন করে আছে। বিশ্বভারতী-সংগ্রহের তিব্বর্তী এবং চীন? পুঁথিগুলির পঙ্ছানুপৃঙ্থরূপে 
পাঠোদ্ধার করা হ'লে, তার মধ্যে থেকে বাঙ্গাল। পুথিতে বিধৃত বিষয়ের জের কিছু-কিছু 

মিলবে বলেই আমার স্থির ধারণ1 1 
৬ বিশ্বভারতী পত্তন করার আগে থেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রানে! পুঁথি, ছড়া, গান, 
ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহের জন্যে কতো! গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথকে 

লেখা তার একখানি চিঠি থেকে তার নমুন। দিচ্ছি।-_ 
“৫ / সাজাদপুর / অবন / আজ তোমার কাছ থেকে আরে! কতকগুলি ছড়া পাওয়া 

গেল। বেশ লাগচে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গ্লোটা 
আফ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি 
দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভবলে। ন1।-__রবিকাকা” ্ 

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত বাঙ্গালা পুথি “যোগীর গান” আমরা প্রকাশ ক'রে দিয়েছি 
১৯৪৯ সালে । 

যাই হোক্, যত্রতত্র গ্রামে ঘুরে ঘুরে, পুঁথি-পত্রাদি, বা একটি এলোমেলো পুঁথিন্ত্প 
সংগ্রহ করতে পারলে দেখা যাবে, তাতে পুঁথির মালিকদের অজ্ঞাতসারে পুরুষানুক্রমে- 
রাখা নানা বিষয়ের নান! গ্রস্থাদি সঞ্চিত রয়েছে । এই রকম একটি পু থিস্ত্ূপ বহুভাগ্যে 
আমাদের আয়ত্ত হলে, প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের খ্যাত-অখ্যাত নানা মহলায় নানাভাবে 

আলোকপাত কর! অবশ্যই সম্ভব হবে। 
সবাঙ্গালাদেশে ছাপাখানার পত্তন হতেই বাঙ্গালা পুঁথির কপাল পুড়লো । এদেশে 

ছাপাখানা বসলো, কিন্ত ছাপানোর যোগ্য বাঙ্গাল! প্রুখি খুঁটিয়ে সংগ্রহ করা হ'ল না। 
মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হ'ল ; ফলে, কোণঠাস৷ পুরাতন প্রু-থিরাশি অযত্তে উপেক্ষায় কালক্রমে 
ধ্বংস হ'য়ে যেতে লাগ ?/ পোকা-মাকড়, উই-ইন্্রর, আবহাওয়া, বৃষ্টিবাদল, তবমিকম্প, 
অগ্নিদাহ, জলোচ্ছাস, জলপ্লাবন তো আছেই । উপরস্ত, রাজনৈতিক বিপর্যয় । বিশেষ ক'রে, 
পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠা ৷ 

প্রত্যন্ত পল্লীগ্রামে পুঁথি-সংগ্রহ যে কী ব্যাপার, তা ত্বৃক্তভোগী ছাড়া অন্যের বোধ- 
গম্য হবার কথা নয়। প্রঁথি নষ্ট হয় হোক, তবু কেউ সহজে তা হাতছাড়া করতে 
চান না। বংশানুক্রমিক অথবা স্বকীয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহু সংস্কারের 
বাধা প্বঁ খি-হস্তান্তরের প্রবলতম অন্তরায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহুকাল আগেই পূর্ব- 
সবুষের যত়্ের ধন প্থির তাড়। বিশুদ্ধ হিন্দবমতে পু্করিশী-নীরে অথবা গোময়-কুণডে 
বিসর্জন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ধীর! এখনও সফরে রক্ষা করছেন, তারা তথাকথিত 
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অনুষ্নত শ্রেণীত্বষ্ত । এদের প্রধান অপরাধ হ'ল দারিদ্র্য। গ্রামদেবতার “দেউলিয়া'দের 

দারিদ্র্য এখন যেন দেবতাকেও দেউলে ক'রে ফেলেছে। দীন দেবতার পৃজাপদ্ধতির 

গু'খিপত্র অবহেলিত হবারই কথা'। তথাপি অনেক পুজক “পশ্ডিত' এখনও বহুযত্ে পু'থিপত্র 

রক্ষ। ক'রে আসছেন, সে আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথ] । 

রা অঞ্চলে পুজা-কর্মের বৃত্তি-্বরূপে, অর্থাং যজমানের পৌরোহিত্য করতে গিয়ে, 
বাঙ্গাল। প্রথি এখনও ধারা ব্যবহার করছেন, তার] প্রায়শঃই নিয্ববর্ণের লোক । তাদের 
কাছ থেকে সহজে প্'থি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। উচ্চ শ্রেণীর ধাঁদের বাড়িতে প্রঁঘি 
আছে, বহুস্থলে সে আছে গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে বাড়ির পৈতৃক পরিত্যক্ত ও স্ত্বপীকৃত 

আবর্জনা-গুঞ্জের মধ্যে নির্জনে পড়ে । কিন্তু আম্চর্যের কথা এই, চাইতে গ্লেলেই, সেই 

আবর্জনান্ুপের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে । “নষ্ট হয় আমার ভিটেয় হোক 

: পৈতৃক পবিজ্র জিনিস কিছুতেই হাতছাড়া কর! চলবে না”_-এই সংস্কার দেখা যায় সর্বত্র! 

সংগ্রাহক নাছোড়বান্দা! হলে, মালিকের না-দেবার রোখই চক্জ্তে থাকে । চরমে চড়লে 
পুথি উবে যায়। | 

অথচ, পুরাতন বাঙ্গাল! প্রথি অনাদরে ঠাঁই পেয়েছে তাদোক্স ঘু'টের মাচায়, রান্নাঘরের 
সাঙ্গায়, গোয়ালঘরে, পুরাতন আবর্জনা-স্তরপের অন্তরালে, বড়োজোর ভাঙ্। সিন্ধকের গুমোট 

গহ্বরে । বাশতলায়, সারকুড়ে, পুকুরের জলে, নদীর শ্রোতেও শ্লু'ঘি কম বিসঞ্জিত হয় নি। 

বাঙ্গাল! পুঁথি রোগশয্যায় রেখে রোগমুক্তির আশাও করা হয়। আবার দেবতা ও 
উপদেবতা প্ু'থিতে ভর করেছেন, এই প্রকার সংস্কারবশে সভয়ে এবং স্রদ্ধচিত্তে বাঙ্গালা 
প্রথির স্তূপ দাহও কর! হয়ে থাকে । তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্ত্রের মতো প্থিকে গোপন 
করতেও চাওয়া হয়। বাপ-্ঠাকুর্দীর এই আচার লঙ্ঘন করলে বংশের “হানি হবে, 
সত্যিকার এই আতঙ্কে, পু থি-দেখার প্রশ্মই অনেকস্থলে ওঠে না। মন্ত্র নেওয়া হবে'_ এ 
কথা কবুল করলেও বিশ্বীস করে না। জাত খোয়ালেও অনেকস্থলে পেট ভরে ন]। 

গানের দল' ক'রে, বা ছাপিয়ে তাদের এই গুপ্তবিদ্যা ফাস করে দেওয়া হবে, এই 

আশঙ্কা । গভরন্মেন্টের গুপ্তচরও ভাবে । ট্টাক্স'” বসাবার জন্যে, দেবোত্তর সম্পত্তির 
খুঁটিনাটি ভিতরের কথা জেনে নেবার গোপন উদ্দেশ্যে পুথি দেখতে আসা হয়েছে, এই 
কথাও রটে যায়। লোকজন অন্তরালে রেখে ছয্মবেশে এসেছে ; প্র থিগুলি হস্তগত করে 
তাদের দেবোত্বর সম্পত্তি দখল করে নেবে, তাদের এই ভুল ধারণা অনেক স্থলে কিছুতেই 
ভাঙ্গতে পারা যায় নি। তাদের লাঠি-ঘেরা প্রহরাতেও একটিবার প্রশথির একখানি পাতাও 
অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় নি। আবার, পুঁথি আনবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে 
গিয়ে, খাঁটি কাপালিকের আড্ডায় পড়া গেছে; প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলেছে । অবশেষে, 

অন্দর মহলের জনাস্তিক করুপায় উদ্ধারলাভ হয়েছে, এরূপ লোমহর্ষণ কাহিনীও আছে । 

8 শহুরে বা শহর-ঘেষা প্র'থির. মালিকদের মারোয়াড়ী-আতঙ্কও অভিজ্ঞতালব। ইয়োরোপে 
আমেরিকায় বাঙ্গাল গর থির বাজার আছে,_-এই ধারণাও জদোছে। 
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্রাঙ্মণের টোলে সংস্কৃত নিয়েই কারবার । এবং সেইসব সংস্কৃত প্'থির প্রামাণ্য 
সংস্করণ সাধারণতঃ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বছুবার ছাপা হয়ে গিয়েছে। তবে, সেগুলি 
নেড়ে-ঝেড়ে পুরাতন চিঠিপত্র, চিরকুটাদির আশায় তা সংগ্রহ করা আবশ্যক ৷ কিন্ত, ব্রাঙ্মা 
ছাড়া, যে-কোনো জাতির বাড়িতে এখনও রক্ষিত গু'থিগুলির প্রতি বিশেষ অবহিত হওয়া 
অবশ্য কর্তব্য ; বিশেষতঃ, ফীরা৷ পীচালী-গায়ক, এবং লৌকিক দেবদেবীর বা ধর্মঠাকুরের 

পৃজক। তাদের কিন্তু ধারণা, 'ধর্মপপর্ডিত নিরক্ত্র, এই গ্'খিগুলিই তাদের “অস্ত্র । 
সুতরাং গ্বঁথি হাতছাড়া করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু, এই সকল 

'অন্ত্রই' আমাদের সংগ্রহ করতে হবে । প্রি নকল করিয়ে, বরং একথণ্ড তাদের দেওয়া 
যাঁয়। কিন্ত, প্বথি সংগৃহীত হওয়া অতি আবশ্যক। জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় 
পেতে চাইলে লুপ্তাবশিষ্ট এই পু*থিগুলি খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য । “যক্ষের 
ধন' তারা সহজে আমাদের হাতে তুলে না-দিলে, আধুনিক যে-কোনো 'অন্ত্র' যেভাবে 
হোক, আমাদের প্রয়োগ করতে হবে । 

বাঙ্গালাদেশে বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলের নানা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে 

আমাদের ধারণা জন্মেছে, পুঁথি-সংগ্রহ অতি কঠিন ব্যাপার । শুধু কঠিন নয়, অনেক 
স্থলে অসাধ্য । ছলে বলে, কৌশলে, সং এবং অসৎ যে-কোনো উপায়েও কোনোক্রমে 
প্রবেশ করা যায় না, এমন স্থান এখনও অনেক রয়েছে । অথচ, সেখানে বিশেষ “বস্ত: 

আছে। এবং এখনও তার কিছুই উদ্ধার হয় নি। 
তবে, গ্রামে সহৃদয় লোক নাই, তা নয়। তাদের যোগাযোগে প্র'থির মালিকদের 

বিশ্বাস জন্মাতে হবে। এবং প্ঁথিগুলি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের যথাযথ বিবরণ- 
সম্পর্কে প্রত্যয় করাতে হবে। কোথায়ও জবরদস্তি চলবে না। ফটোস্টাট কপির কথাও 

সেখানে চিন্তা কর! যাবে না। যে-কোনো প্রকারে “বাগে” আনতে হবে। জবরদক্তিতে 

পুঁথি উধাও হবে। যীরা এখনও প্রু'ঘি দেখে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করেন, তাদের 
্রস্থের মৃল্যবাবদ অর্থ-সাহায্য করতে হবে। তাদের প্রয়োজন মতে? গ্রন্থের নকল বা 
ছাপা বই দিতে হবে। কোনে! মালিক-বাড়িতে গৃহদেবতা থাকলে, সেই গৃহদেবতার 

নামে 'দর্শনী' বা নিত্যসেবা বাবদ স্থায়ী বৃত্তিদান করবার সফল প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । 
অনেক স্থানে তাদের আচার-আচরপণের অনুকরণ করতে হবে; মন যোগাতে হবে দিনের 

পর দিন। তবে যদি “কায়মনচিত লাগাইয়া” বহু কৃচ্ছসাধনার পরে আসে অভাবনীয় 
সফলতা । - 

বাঙ্গাল! পু থির তালিকা প্রস্ততি প্বঁথি-সংগ্রহের পরের ধাপ। এই বিষয়ে কাজ হয়েছে 
কিছু কিছু । কিঞ্চিত পরিচয় দিচ্ছি। 
২৮১৩১৯ বঙ্গাকে 5. দ্র" 81950:8:00 বৃটিশ-ম্যুউজিয়ম-লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুখির 
তালিক। প্রকাশ করেছিলেন । ১৩২০ বঙ্গাবে সুন্দী আবুল করিম সাহিত্যবিশারদ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের কতকঞ্লি বাঙ্গাল! প্রাচীন প্ু'খির বিবরণের প্রথম খণ্ডের স্িতীয় 
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সংখ্যা সংকলন করেন । এই গ্রস্থের “নিবেদন' লিখেছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় । 
এই “নিবেদন"-অংশে বাঙ্গাল! পুরথির ইতিহাস ও বাঙ্গালা প্রথিতে ধৃত বাঙ্গালার 
লৌকিক কাহিনীর বৈশিষ্্য দেখানো হয়েছে । ১৩২১ বঙ্গাব্দে মুন্দী আব্দুল করিম 
গ্রঁথি-বিবরণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বের করেছিলেন । ১৩২৬ বঙ্গাঝে দ্বিতীয় 

খণ্ডের প্রথম সংখ্যা সংকলন করেন শিবরতন মিত্র । ১৩৩০ বঙ্গাকে এই 
বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা সম্পাদন করেছিলেন বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্ব্ল্লভ ও 

অমুল্যচরপ বিদ্যাতৃষণ। এই একই সালে ইগ্ডয়া অফিস লাইভ্রেরীর বাঙ্গাল। পুঁথির 
তালিকা প্রকাশ করেন . দা. 91900051861 ১৩৩৩ বঙ্গান্ধে কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রামায়ণের প্রথির পরিচয় প্রকাশ করেন বসন্তরঞ্জন রায় ও বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 
এ একই সনে সাহিত্য-পরিষদের পু*থি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিষ্ঠীয় সংখ্যা সংকলন করেন 

বসম্তরঞ্জন রায়, তারাপ্রসম্ম ভট্টাচার্য ও অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ। এই গ্রস্থে যোগেশচন্জ্র 

রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুযায়ী প্রাচীন পৃ'থির বানান সম্পর্কে অমৃল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ 

মহাশয়ের আলোচন। রয়েছে । ১৩৩৪ বঙ্গান্ধে কলকাতা বিশস্থাবিদ্যালয়ের পদাবলী পু ঘি, 
চৈতশ্যচরিতাম্থত, চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমগল পুঁথিগুলির 

বিবরণ সংকলন করেছিলেন বসস্তরঞজন রায়, মণীন্ত্রমোহন বসু ও বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এই গ্রন্থে দীনেশচজ্্র সেন মহাশয় যে 18700808107 লিখেছেন, প্রথি-সংগ্রহের ইতিহাস- 
রূপে সে অতি চিত্বাকর্মক রচনা । ১৩৩৭ বঙ্গাবন্ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি 
মহাভারত পুঁথির. পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন মণীন্রমোহন বসু। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ 

সাহিত্য-পরিষদের গু থি-বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যা সংকলন করেন তারা প্রসন্ন 

ভট্টাচার্য । এই গ্রস্থের একটি মৃল্যবান্ ভূমিকা লিখেছিলেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় । 
১৩৪৭ বঙ্গান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্-হাজারের বেশি পির সাধারণ বিবরণী প্রকাশ 

করেন মশীত্রমোহন বসু ৯/বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বাঙ্গাল! পু থির হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃত তালিকা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ সংশোধন ও সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করেছিলেন 
যোগেজ্্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থে যোগেজ্্রনাথ গুপ্তের লেখা ইংরেজী ভূমিকায় উদ্ধৃত 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মুহাশয়ের মুল অভিভাষণ ও তার শেষাংশ প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিশেষভাবে 

হাদয়ঙ্গম করা উচিত। ১৩৫১ রঙ্গাব্ডে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গাল প্র'থির বিবরণের 
প্রথম. ভাগ সংকলন করেন শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। ১৩৫২ বঙ্গাবে শ্রীহট্র-সাহিত্য-পরিষং 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংল! পথির তালিকার প্রথম খণ্ড সংকলন করেন শ্রীযতীন্রমোহন ভট্টাচার্য । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় আজ ৪১ বংসর যাবং বাঙ্গাল। প্রাচীন পুঁথির তালিকা- 
সমন্বয় ( 0৯১810808 08৪1০8০:০) ) প্রস্তুত করছেন। জার্মান পণ্ডিত 85(7০১৮-এর 

রস ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর কোনও অংশ প্রকাশিত 

হয়নি |. 

 বিশ্বভারতীর বাঙ্গাল! পুথি-সংগ্রহের মুদ্রিত বিবরণী প্রথম প্রকাশ করা হয় ১৯৫৯ 
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সালে--পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড নাম দিয়ে ।. এর ছিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৮ 
সালে এবং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে । এই তিন খণ্ডে ক্রমিক সংখ্যার 

মোট ১,৫০০ পির বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে । এই তিনটি খণ্ডেরই সম্পাদক বর্তমান 
লেখক । 

বরেজ্্র রিসার্চ ম্যুজিয়ামের “বাংলা দুঁখির তালিকা” সঙ্কলন করেছেন মরীআ্মোহন 
চৌধুরী, ১৯৫৬ সালে। 

১৯৫৮ সালে ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগ থেকে, আবুল করিম সাহিত্য- 

বিশারদ-সংগৃহীত পুথির সংকলিত বিবরণ, 'পুথি-পরিচিতি' নাম দিয়ে আহমদ শরীফের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে । 

এছাড়া, কোচবিহার দরবার লাইব্রেরীর পুঁথি-বিবরণী প্রকাশ করেছেন ডঃ শশিভ়ৃষণ 
দাশগুপ্ত । এশিয়াটিক সোসাইটির ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র'থি-সংগ্রহের অংশতঃ 

আরও পরিচয় সম্প্রতি শ্রীপ্রফুল্লচন্ত্র পাল এবং মণীন্মমোহন বসৃর সহায়তায় তিনি প্রকাশ 
করেছেন । 

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥ 

বাঙ্গালাদেশের পৃরাতন সংস্কৃতির সন্ধান-কল্পে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদ1 যা ভেবে- 
ছিলেন, এবার তা বলছি ।-_শুধু বলা নয়, টিন রটনা ররর কাজে 

রূপ দেবার সুসময় এসে গেছে । 

*মুরোপীয় প্তিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং 
ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাহাদের এ আশঙ্কা নাই 

পাছে লোকসাঁধারণের নিকট তাহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাহারা জানেন যে, 

যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অস্তঃপ্ুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে 
তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মুল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় নাঁ_দ্বিতীয়তঃ 
যাহার! স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ - 

রূপে পরিচিত হইতে চাহে--এবং ছড়। রূপকথা, ব্রতকথা' প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় 

কখনো! সম্পূর্ণতা লাভ করে না। 
“বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের 

জ্ঞাতব্য, সমস্তই"**অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।*"বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে 
স্থানে স্থানে প্রাকত লোকদের মধ্যে নৃতন নুতন ধর্মসন্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে ।.* 
নৃতনকালের নৃতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন 
কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না৷ জানিলে দেশকে জানা 

হয় না।:.ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিয়শ্রেপীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত সম্প্রদায় 
আছে, তাহাদের বিবরণ 'সংগ্রহ করিয়া! আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের 
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প্রতি দৃর্টিপাত করিবার ষে একটা! শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও 
কাজ করিতে পারিবেন ।""*আমাদের ছাত্রগণ যদি তাহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের 

সমন্ত খোজে একবার ভাল করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের প্রুরস্কার 

পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

“সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের 

ব্রত-পার্ষপগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে । স্থানভেদে সামাজিক 

প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত 

গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। .বস্তত দেশবাসীর পক্ষে 

দেশের কোন বৃত্বান্ত তুচ্ছ নহে..' | 

"দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্পীবশেষে, কীটদঙ্ট পৃখির 
জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে...তোষ্সাদের কোনো প্রলোভন 

& নাই-কিন্ত তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব আঞিষমাত্রকে যদি রাঁজমহিষীর 

১ ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে ষাতার নিভৃত অস্তঃপ্ররচারী 
' এই সকল মাতৃসেবকদের পারে আসিয়! দণ্ডায়মান হও এঘং দিনের পর দিন বিন! 

বেতনে, বিন! পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো ।-.*কথাটা.“শুদ্ধমাত্র 
এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সঙ্কলন্ন করো, পল্লী হইতে দেশের 
আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো । 

“আমাদের দেশের প্ুরারৃত্ত, ভাষাতত্ব, লোকবিবরণ প্রস্ভৃতি সমন্তই এ পর্যন্ত বিদেশী 
পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচন! করিয়া আসিয়াছেন।.*দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদ্দাসীন, এমন লজ্জা! আর নাই। ইহা! আমাদের পক্ষে 
কত বড়ো! একটা গালি, তাহা! আমরা অনুভব করি না। | 

“"**প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোকবিবরণ...প্রাীন দেবালয়, 
দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুথি, প্ররালিপি, প্রাচীন মুদ্রা 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বান্থুল্য ।” 

বিস্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা__আচার্য গুরুদেব রবীক্রনাথের এই সকল উক্তি ১৩০৩ বঙ্গা্ 
থেকে ১৩১৩ বঙ্গাবের মধ্যেকারৎ্/ আজ ১৩৭৫ বঙ্গাব চলছে । এক শতার্বীর ত্রিপাদ 

কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল ; আমরা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু করতে পেরেছি কিনা, তার 
সমীক্ষা করলে হতাশ হতে হয়। এবং এক কথায়, আমাদের বর্তমান আত্মহননের 
“মুলে হ'ল, আমাদের স্বদেশী এই এঁতিহ্য-বোধের অভাব 14 গুরুদেব রবীক্নাথের এই 
এঁতিন্ব-সংগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ১৯৪৬ সাল থেকে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা! গ্রহণ করে 
শান্তিনিকেতনে নবপর্যায়ে আমর! কাজ শুরু করেছিলুম । তাতে কি ফললাভ করা গেছে, 
বিস্বভারতীর গবেষণা ্ রন্থমালার তালিকা! দেখলেই ত1 জানতে পারা যাবে। বিশ্বভারতীর 
পুঁথি-বিতাগের ইতিবৃত্ত এই সঙ্গে বিবৃত করা গেল ।/ 
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॥ বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ॥ 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় পত্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
হস্তপিখিত পুরাতন গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আশা 
করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে সেকালের ও একালের বিশ্বংস্কতির চর্চা হবে এবং তার এই 

ভাবনা থেকেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা । সেকালের ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণ পুরাতন 

রন্থাদির মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত আছে তার সন্ধান তিনি ভালোভাবেই জানতেন । 

বিশ্বভারতীর কশ্নধারায় একটি প্রধান অংশ ছিল, দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি- 
সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা । 

বিশ্বভারতীর কার্ারস্তের দ্বিতীয় বংসরে (১৯২৩ শ্রী. ) শান্তিনিকেতনে পুঁথি-বিভাগের 
সূত্রপাত হ'ল। প্র্ণার ভাণ্ডারকর রিসা: ইন্স্টিটিউট্ু থেকে মহাঁভীরতের বিবিধ-পাঠ- 

সমথিত (ডেরিওরাম্ ) সংস্করণ প্রকাশের আয়োজনে এই বংসরেই বিশ্বভারতী সহযোগিতা 

করতে সন্মত হন। অধ্যাপক উইন্টারনিটুস্ তখন এখানে হিলেন। প্্ণা থেকে অধ্যাপক, 

উদ্গীচর শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাপক উইন্টারনিট্সের সঙ্গে কাজ ক'রে মহাভারতের, 

আদিপর্বের আদর্শ-পাঠমুক্ত একটি সংস্করণ প্রস্তুত করলেন। শান্তিনিকেতনে মহাভারতের 
ধস্করণ প্রস্ততের অন্যতষ কেন্দ্র স্থাপিত হল। পুঁথি-বিভাগ তখন সবে খোলা হয়েছে । 

অনেক দ্র্লভ পুঁথি সংগৃহীত ও আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলে, শান্তিনিকেতন সমগ্র মহাভারতের 
অভিনব সংস্করণ প্রস্ততের প্রশস্ত ক্ষেত্র ব'লে বিবেচিত হ'ল। 

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ তখন আচার্ধ বিধুশেখর শান্ত্রী। সেই সময়ে ত্রিবান্্রামের স্বর্গত 
পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শান্ত্রীর যোগাযোগে বিশ্বভারতীতে নন ভাষার বন্ধ মুল্যবান পারুলিপি 

সুসংবদ্ধ চেষ্টায় সংগৃহীত হ'ল। আরও অনেকে তখন সে দ্বরূহ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা 

করেছিলেন । 

অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সন্ত্রীক আশ্রমে এসে বিনা বেতনে পুঁথি-সংগ্রহের কাজে যোগ দিলেন । 

পুথি-বিভাগ সংগঠনে তার পুর্ব অভিজ্ঞত| ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে শাণ্তিনিকেতনের 
সন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মুলবান ও দুর্লভ অসংখ্য পুঁথি তিনি অনায়াসে সংগ্রহ ক'রে 

ফেললেন । দক্ষিণ ভারত থেকেও তিনি পুঁথি-সংগ্রহ করে আনলেন । বিশ্বভারতীর পুঁথি- 

সংগ্রহের মধ্যে সংস্কত মহাভারতের নতুন পাঠ-সম্বলিত কয়েকখানি প্রথি ছিল। 

মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুত করার সময় সে-গুলি কাজে লাগলো৷। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 

ছিলেন মহাভারতের পঁথি-সম্পাদনার স্থানীয় কার্ধ-পরিচালক। সম্পাদনার কাজে 

সহায়তার জন্মে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপক সোংসাহে যুক্ত হলেন। নেপাল- 
রাজকীয় পুথিশালা থেকেও কিছু পৃথির প্রতিলিপি আনানে হয়। ঢাকা থেকেও কিছু 

পুথি আনানো হয়েছিল । | 

অনন্তকৃঞ্ণ শাস্ত্রী ওড়িক্য1, কেরাপ। ইত্যাদি অঞ্চলে সফর ক'রে হাজার হাজার পুথি 

সংগ্রহ করে এনে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে স্তুপ করলেন। সংগৃহীত পুথির তালিকাও তিনি 
৪ 
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প্রস্তুত করেন। কিন্তু পঁথিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ও পাঠোদ্ধারের জন্যে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞ লোকের 

প্রয়োজন হয়৷ অনস্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সুপারিশে ১৯২৪ সালে তামিল ব্রাহ্গণপণ্ডিত শ্রীআয়াস্বামী 
শাস্ত্রী শিরোমণি পঁথি-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন । এর পরে, গ্রস্থাগারিকের অভিমতে 

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, স্বর্গত শশধর ব্যানার্জী শ্রীঅনাথবন্ধু দে-এর সহায়তায় কিছুকাল 

পুথি-বিভাগে কাজ করেছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আকাজ্ষ1! সত্বেও অতঠপর কিছুকাল এই সকল নানা লিপিতে 

লেখা পাণ্ুলিপিগুলির যথাযথ ফত্রগ্রহণে সবাত্মক উদ্যোগ স্তিমিত থাকে । তৎকালীন 
্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায় মহাশয় পঁথি-সংরক্ষণের প্রভূত প্রযত্ব করেন। 

কিন্ত কুশলী লোকের অভাবে বিশ্বভারতীর পৃথি-বিভাগের অচল অবস্থ। দূরীভূত হয় নি।" / 

শেষে, ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আগ্রহে এবং ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীসুকূমীর সেনের সুপারিশে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান 

লেখক বিশ্বভারতীর রিসার্ফেলো স্বরূপে পঁথি-বিভাঁগের কার্ষভার গ্রহণ করেন। ফলে, 

পঁথির কাজ পুনরুজ্জীবিত হয়। পূর্বেই তাঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল । তার 

কর্মধারার পরিকল্পনায় তিনটি অংশ ছিল--(১) পঁথি-সংগ্রহ, (২) তালিকা-প্রস্ততি ও 

(৩) প্রাচীন পঁথি-সম্পাদন। বিশ্বভারতীতে কার্ষভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 

এখানে রক্ষিত বাঙ্গালা পঁ.থিগুলির বিষয়-বিন্যাস, তালিকাপ্রস্তত ও দুষ্প্রাপ্য সমস্যা বহুল, 

নবাবিষ্কৃত পঁথিগুলির সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেছিলাম । পঁথি-সংগ্রহও চলতে লাগলো 

পুরাদমে । রাশি রাশি পুখি সংগৃহীত হ'ল। // 
বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রীর আমলে ১৯৪৮-৪৯ সালে সিউড়ীর 

প্রসিদ্ধ “রতন লাইব্রেরী” সংগ্রহের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙ্গাল পূঁথি খরিদ করা 

হয়। ফলে, তখনই বিশ্বভারতীতে বাঙ্গালা পুথির সংখ্যা দাড়ায় সাড়ে পাচ হাজারের 

উপর। ৮ 

১৯৫০ সালে বিশ্বভারতী-সংগ্রহের দক্ষিণী লিপিতে নিবি প্রায় আড়াই হাজার পঁথি 

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় আদেয়ারে প্রেরণ করেন। এর 

পরিবর্তে আদেয়ার পুথি-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাদের সংগ্রহের বঙ্গাক্ষরে লেখা পৃথিগুলি 

বিশ্বভারতীতে বদল! দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বহু চেষ্টার ফলে, প্রতিশ্রুত গৃথিগুলির 

নামমাত্র কিছু সম্প্রতি পাওয়া, গিয়েছে &/গোড়ার দিকে বলেন্দ্রনাথ ও রবীজ্মনাথের 

সংস্কত পদথি-সংগ্রহ বোলগ্রর-রন্মচর্যাশ্রম থেকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একদা 
ীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করেছিলেন ।৯/ 

৯৯৪৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বর্তমান লেখক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সফর ক'রে বহু 
'পঁথি ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করেছেন। ছোটনাগপুর থেকেও কযথী অক্ষরে লেখা 
বু বাঙ্গাল! পুথি সংগৃহীত হয়েছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে পুথি উপহার 
দিয়েছেন এবং বিক্রয় করেছেন। উপহার-প্রদাতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 



ংখ্যা ১ বাংলা পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ ২৭ 

্বর্গত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । বিশ্বভারতীর তদানীস্তন কর্মকর্তা- 
স্বরূপে তার বহুমুখী প্রেরণায় বিশ্বভারতীর পঁথি-বিভাগের কাজ তখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 

৬বর্তমানে (জন, ১৯৬৯) বাঙ্গালা পঁথির সংখ্যা ৬২৪০।-/ 

বিশ্বভারতীর পঁথি-সংগ্রহ থেকে নাথ-সম্প্রদায় ও নাথ-সাহিত্যের উপর একখানি 

প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে এবং প্রকাশ মাত্র গ্রন্থখানি পণ্ডিত মহলে 

সমাদৃত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-পঁথি-সংগ্রহের বিশদ-বিবরণী 

'প5খি-পরিচয়” গ্রস্থমাঁল। প্রকাশিত হ'তে থাকে । ইতিহাসে ও সংকলনে “পঁথি-পরিচয়' 

অভিনব গ্রন্থ । এর মধ্যে এর তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । দলিল-দন্তাবেজ-সংগ্রহ থেকে 

একখানি নতুন ধরনের গ্রন্থ “চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশ করা হয় ১৯৫৩ সালে। এর 
প্রবেশক”-খগ্ুগুলি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে 

বিশ্বভারতীর পৃঁথি-বিভাঁগে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের তখন ( ১৯৫১ শ্রী.) সংখ্যা ছিল 

সাকু ল্য হাজার খানেক ।. ১৯৫৮ সালে শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত শুরুল গ্রীমের সরকা ॥ 

বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীকাস্তিচন্দ্র সরকার তাদের মহাঁফেজ-খান] থেকে 

ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিশ্বভারতীকে দান করেন। ফলে, এই সংখ্যা সন্প্রতি প্রায় পাচগুণ 

বৃদ্ধি পেয়েছে । 

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অখণ্ডিত ও অপরিজ্ঞাত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পঁথিগুলি ক্রমান্বয়ে 

প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে “সাহিত্য-প্রকাশিকা, গ্রন্থমাল। প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যস্ত এর ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে । অদ্যাবধি বাঙ্গাল। 

পৃথি-বিভাগ থেকে একুনে চৌদ্দখানি মৌলিক প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করা হ'ল। 
১৯৪৭ সাল থেকে বিদ্যাভবনের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক বঙ্মাঁন লেখক বাঙ্গাল। 

প্রথি নিয়ে বন্থ গবেষণা করেছেন এবং এখনো করছেন। তার তত্বাবধানে বিশ্বভারতীর ও 

অন্য নান! বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীর বাঙ্গাল! 

প্'থি-বিভাগে এসে গবেষণ। করে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন । 
বাঙ্গাল! প্র'থি-বিভাগ্ে প্রুখি-সংগ্রহ, প্থির তালিকা প্রস্তত, প্র থি-সম্পাদন, গ্রন্থ 

প্রকাশ ও গবেষণার কাজ ১৯৪৬ সাল থেকেই নিরবচ্ছিন্ন9ভাবে চলছে । বর্তমান লেখক 

১৯৫৭ ও ১১৫৯ সালে সরকারীভাবে পুঁথি-বিভাগের যথাক্রমে সংরক্ষক ও সম্পাদক 

নিযুক্ত হন। 
সমগ্র পুঁথি-সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ১৯৫০ সালে বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রস্থাগারিক 

নিযুজ হয়েছিলেন স্বর্গত অজিতচজ্দ্র ভট্টাচার্য । ১৯৫২ সালে পুঁথি-বিভাগের সংরক্ষকরূপে 
বিদ্যাভবনের সহকারী গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হলেন শ্রীগৌরীস্বর ভট্টাচার্য । ডক্টর প্রবোধচন্দ্ 
বাগচীর নির্দেশে বাঙ্গাল! বিভাগের প্রশিক্ষক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ও গবেষক শ্রীসৃখময় 
মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সাল থেকে কিছুকাল পুঁথি-বিভাগে যথাক্রমে দেখাশুনা করেছিলেন এবং 
নিজেদের গবেষণাও চালিয়েছিলেন। পরে, স্বতন্ত্র বাঙ্গাল। পুঁথি-বিভাগের জন্বে ৯৯৬৭ 



২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

সালে সহকারী নিযুক্ত হলেন শ্রীনৃত্যগোপাঁল বারিক। তার পরে ১৯৬৩ সালে সহকারী নিযুক্ত 

হয়েছেন শ্রীগৌরহরি সাহ1। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সাল থেকে সমগ্র প্রথি- 
বিভাগের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তার এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য । 
২/বিশ্বভারতীর প্রথি-বিভাগে বাঙ্গালা পুথি ছাড়া সংস্কত, পার্স, ওড়িয়া, হিন্দী, তিববর্তী, 

চীনা ও জাঁভানী প্রথি আছে। বিশ্বভারতীর সংস্কৃত প্রুথি-সংগ্রহ লক্ষণীয় । এর ক্রমিক 
সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি // ১৯৫৭ সালে শ্রীসূধেন্্মোহন সিংহ সংস্কৃত প্রথি- 
বিভাগের সংরক্ষকের কাজে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মিত্র 

স্কৃত প্রথির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। শ্রীমিত্রের পরে ১৯৬১ সালে সংস্কৃত প্ু'থির সংরক্ষক 
ও সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ ঘোঁষাল। ডক্টর ঘোষাল বর্তমানে 

সংস্কৃত প্র'থি-বিভাগের কাভার পরিচালন! করছেন। বর্তমানে তিনি দ্বত্প্রাপ্য সংস্কৃত 
পুথির সম্পাদনায় ব্যাপৃত আছেন । 

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সমস্ত প্রি বিদ্যাভবনের সংক্িষ্ট বিভাগের প্রধানদের মৌল 
তত্বাবধানে রাখা হয়েছে । বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের নৃতন পরিণল্পনায় প্র'খি-সংরক্ষণের 
সম্যক্ ব্যবস্থা হচ্ছে । 

পরিশেষে, লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহে বিশ্বভীরতীর দশদফ কর্মক্রমের কথা ব'লে প্রবন্ধ শেষ 

করছি ।-- 

(৯) হাতে-লেখা পুরাতন প্র'খি-তৃলোট কাগজ, তালপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জপত্র, 
গাছের ছাল, কিংবা চামড়ার ওপর লেখা, বাঙ্গাল, নাগরী, ওড়িয়।, পারমিক বা যে কোন 

অক্ষরে লেখা, যে কৌন ভাষার পুথি--মুসলমাঁন ও হিন্দ্র সমাজের যে কোন বর্ণের বাড়িতে 
বা টোলে, মন্দিরে এখনও অবহেলায়, অনাদরে রক্ষিত বা অবশিষ্ট আছে, সেগুলি 

নিধিচারে এখনই সংগ্রহ করতে হবে । খুব প্রুরানে! ছাপা বইও প্রথির মতন সমান 
দরকারী ৷ 

(২) প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, মসজিদ, রথ, দেলমঞ্চ, দালানবাঁড়ি ইত্যাদির 

লিপি, টেরাকোটা, কারুকার্ষের ছাপ 9%800889 বা] 18১10 বা ফটো-সমেত বিস্তৃত 

বিবরপী--অবস্থান, অবস্থা, দৈর্ঘ-প্রস্থাদি আনতে হবে। 

(৩) প্রাচীন মৃতি (প্রস্তর বা মাটির-তাঁতে খোদিত লিপি থাকুক বা! ন৷ থাকুক ), 

তাত্রপট, মুদ্রা, শিলালেখাদি এবং বাক্তিগত প্রুরাতন চিঠিপত্র, হিসাব ও দলিল-দস্তাবেজ 

এখনই সমস্ত সংগ্রহ করে ফেলতে পারলে উত্তম হয়। 

(৪) পুরাতন স্তুপ, ডিপ বা টিপি, গড়, জোল, সায়ের, ভাগাড়, দীঘি, পুরাতন পুকুর 
ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ ও তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পাদি লিখে নিতে হবে । 

(৫) গ্রামের ব্যক্তিগত বা বার-উয়ারি দেবদেবী ও তাদের পুজো-পদ্ধতির বিস্তৃত 
বিবরণ যেমন, ধর্মঠাকুর--তার পুজারী ও পুজা, গাজন, বলি, ভোগ ; শিবঠারুর_-তার 



খ্যা ১ বাংলা পুঁথি ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগ ২৯ 

গাঁজন ; মনসা তার সয়লা, ধাপান; করমাডাণ্ডি; মঙ্গলচণ্ডী--শনি মঙ্গলবারে তার 

বিশেষ পুজা, মেলা, যাত; দিদি-ঠাকরুণ-বুদ্ধপূর্নিমায় মুচি-পণ্ডিতের পুজা; শীতপার 

রথ, দোল ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে পীর-পীরানীর কাহিনীও'চাই। পুজার ধ্যান-মন্ত্র- 
ছড়াঁদি ও বিভিন্ন গীত ট্রকে আনা চাই। 

(৬) গ্রামের পুরাতন কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ । মাঁটি, কাঠ, বাঁশ, লোহা, তাঁমা, 

পিতল, চুণ, শশাখ, সুতো, পাতার কাজ, পট, পতল, রেশমের কাজ, বেতের কাজ, শোলার 

কাঁজ, গালার কাজ, পুঁথির পাটা, ভিত্তিচিত্র, জরির কাজ, কাথা, আলনা, পালাঁন 

ইত্যাদিতে কড়ির বা বিন্ুনির কাজ ইত্যাদি এসব যে-গ্রামে যা মিলবে, সব নিধিচারে 
সংগ্রহ করতে হবে । 

(৭) লোকসংগীত সংগ্রহ--আখড়াঁই, বাউল, কীর্তন, যাত্রা, কবি, তরজা, ভাদ্র, 

ভাজুই, পট্রুয়া, তুয়ু, লেটো, আযঁলকাফ, মযুরপজ্জী, পীচালী, মনসার ভাসান, রামায়ণ, 

আনন্দলহরী, ঝুমুর, রস্কে, ঘেটু, বোলান, সাপুড়ে ইত।দি--এইসব ছড়া গান, যাবতীয় 
বাঙ্গাল? তন্ত্রমন্ত্র যা মিলবে, সংগ্রহ কর! দরকার । আবশ্যকবোধে টেপরেকর্ড করানো 

যেতে পারে । 

(৮) প্রবাদ, প্রবচন, ব্রতকথা, মেয়েলী ছড়া,-যত অশ্লীল হোক, প্রবীণ মেয়েদের 

নিকট, বা ধার নিকট পাওয়া সম্ভব, লিখে নিতে হবে। 

(৯) বর্তমান গ্রামের প্লরাতন সরকারী ও বেসরকারী পরিচয়-সংগ্রহী । গ্রাম্যদেশী 
শব সংগ্রহ । গ্রামীণ সমস্তবৃত্তির এবং কৃষিযক্ত্রের, বিভিন্ন গ্রামের বৈশিষ্ট্যপৃর্ণ নাম-তালিকা 

প্রস্তুত কর প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত “বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ”-সংকলন 

গ্রন্থের তথ্য সমাহৃত হবে এই সৃত্রেই। এই সংগ্রহ অতি জরুরী । 

(১০) প্ররাতন গাথা, কাহিনী, রূপকথা, কিংবদন্তী, এতিহণসিক ছড়া, ভৌতিক গল্প ও 

লোক-বিশ্বাস--এ সবের পুর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। 



হাঁলকবি সংকলিত গাহাসতসঈ” ও বৈষ্ণব পদাবলী 
নরেশচন্দ্র জান 

রাঁধাকৃষ্ণলীলা বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বণিতব্য বিষয়। কিন্ত রাধাকৃষ্ণ নামের যুগল 
ব্যবহার এবং কৃষ্ণপ্রিয়তমা হিসাবে রাধা নামটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। কৃষ্ণ নাম 

ধখেদে দৃষ্ট হয়।১ পরবর্তাকালে ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়] যাচ্ছে ।২ কিন্তু এই 
কৃষ্ণের সঙ্গে “গোঁপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের সম্পর্কের সঠিক সৃত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।৩ 

১। খণখ্বেদে যে কয়বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাতে ছ্ব-এক স্থান ছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণ খষি 

বলেই পরিচিত । খণ্মেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সৃক্তের ৫ম খাকে এক কৃষ্ণের কথা আছে-_ 

কিন্ত সেখানে "শিকারী পক্ষী” অর্থে কৃষ্ণ শবের প্রয়োগ হয়েছে । অথর্ব বেদের (১১.২.২) 

এবং শাঞ্খায়ন-আরণ্যকের (১২.২৭) দ্বই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে । এইরূপ 

তৈত্তিরীয় সংহিতা ( ৫.২.৬.৫ ; ৬.১.৩,১) ও শতপথব্রাঙ্গণে ( ১.১.৪,১; ৩,২.১,২৮) “ম্বগ? 

অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে । খগ্থেদের ৮ম মণ্ডলের ৭৪ সৃক্তের খাষি কৃষ্ণ । ইনি ৩য় ও 

৪র্থ খকে আপনাকে কৃষ্ণ বলে পরিচয় দিয়েছেন । 

২। “তদ হ এতদ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপ্বুত্রায় উক্ত1 উবাচ আপিপাস এব 

স বড়ৃব”**.***(৩।১৭1৪)। এখানে দেবকীপ্ুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্ষিরসের শিষ্য বল হয়েছে । 

ধণ্রেদৌক্ত কৃষ্ণ সম্পর্কে অনুক্রমণীকার বলেছেন-_-এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরাঁর বংশ্ । 

এ থেকে নৈদিক কৃষ্ণের সঙ্গে ওপনিষদিক কৃষ্ণের অভিম্নতা পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে 

পোষণ করেন । দ্রষ্টব্য £ 7. 0 11778787৮75 51870851820, 98151820 800. 00100] 

£91151008 95868009 (1919), 200. 11719, 

৩। [619 0069স০076 608৮ 6106 10906165০01 609 9010 [71808 1600 6029 1001 

[18118 18 006 ৪৮ &1] 8৪010100690 05 609 181:8010 68.016100. ৩ 105৪ 100 

0980117)61010) 9162097 7) 6106 19010 ০07 20 6109 1১078109৭01 10718108৪9৪ ৪ 886: 01 ৬০019 

19206259০0৮ 98 5 00101] 01 87 0008101898010 96৪, [0 608 7201:8,010 6৪01010061৪ 

08008 01 ড8810958-1018705+8  66801367 18 £1590 8৪ 18959 95800010801 ০01 4581061, 

৪00 0080 01 0018 10161560158 08789, 48 9 17187095 1561062 01 ড195৪৮৪১৪, 18 

00910610090 10 0016-599% 1, 116. 939 900 1. 1]. 7, 900 & 1718105 178169 10 

16875955 41505 6585 111, 9. 6516 19 01982 61086 11192051900 817 01000120000 

1000-01517708 108008 $ 1006 609 86692007068 6০0 ০502310996 ০: 10906115 610889 119088, 

০৮ 60 98868101191) 139 68016100 01 & ৪889 1805 (০০7 009 61539 ০01 659 28. 



খ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্সঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩১ 

গোপীলীলার সঙ্গে সম্পকিত ষে কৃষ্ণ তার সৃচন। বোধ হয় প্বরাণ-মহাভারতের মুগ থেকে ।ঃ 
মহাভারতে বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে এবং সভাপর্বে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কৃষ্ণকে 
স্তুতি করার কালে “গোপীজনপ্রিয়* বলে সম্বোধন করেছেন দেখা যায়, কিন্ত রাধার কোন 

উল্লেখ নেই ।* কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণ। স্পরূপে পাওয়] যায় খিল 

হরিবংশে । হরিবংশে কৃষ্ণলীল। বিস্তুতভাবে আছে । বিঞুপুরাণেও আছে। কিন্ত রাধার 

নাম কোথাও নেই। কৃষ্ণকাহিনীর প্রধান কাব্য ভাগবতপুরাণেও রাধার কোন স্পট 

উল্লেখ নেই । ভাগবতের প্রথম স্কদ্ধে আছে, কৃষ্ণ রাসমগুল থেকে একজন গোপীকে 

নিয়ে অন্তহিত হন । অন্যান্য গোপীর! কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে এক ব্রজবধূর 
পদচিহ্ন দেখতে পায় এবং তার উদ্দেশে বলে-_ 

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। 

যন্নো বিহাঁয় গোবিন্দঃ প্রীতো। যামনয়দ্রহঃ ॥--১০1৩০।২৮ 

9019 1)5001)8 60 6118 61078 0 009 010%10006য8 [01090715901 8৪ 1. 0. 731)870971:91 

911069968) 1)859 10065 90 [815 01095690 5915 8৪009988101, 41] 61)86 0870 198 8810 

10006 10800881970 18 61186 0109:9 89 6179 ৬9910 806 [01080188010 17181)88, 010 

0109 009 10900 87)0 019 101) 0 800 1১01:8010 1071808১ 801) ০01 ৬%8009ড%। 01) 6109 

০0812925106 61386 6179 1170108 1101) ৮0০10 90018906 ০0106506115 6159100 10850200 

৪]] 60016 829 0000:60101868]5 00189106+--5. 1. 19 2 &919068 01 9808116 

[)169256079 (1959 ), 0. 8. 

৪1 একাদশ দ্বাদশ শতকে ভোজবমার বেলাব তাম্রশাসনে গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণকে 

মহাভারতের সৃত্রধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে__গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো! মহাভারত 

সৃত্রধারঃ। অর্থ £ পুমান্ অংশকৃতাবতারঃ প্রার্বতবব | 

উরষ্টব্য 8 700187527015 170105 (7501660 ৮ 990 [০০০৭ ), ০1, সু], 0. 30. 
৫। গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় । 

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥--২৯০।৪৫ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং) 
উল্লেখনীয় যে, ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন কর্তৃক সম্পাদিত এবং পণ ভাগারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট হতে ১৯৪৪ খুষ্টাব্ে প্রকাশিত মহাভারতের সভাপর্বে এ অংশ নেই । পণ্ডিতের! এ 

ংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন । এ সম্পর্কে ডঃ সৃশীলকুমার দে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন-_ 

“790 11 10180080110 609 18081002166 1050898 (0908 ৪3 0987 00 606 90018 

(901-)%708-0255 ) 10. & 0889889 10101) 19 1007 0:059৫. 6০1১9 80 1066790186100, 

606 9798৮ 00019 1081015 68৮98 1060 8090006 60৪ 0001-15£9700॥ 1101) 88801088 

10010076509 10 6109 15691 0010*--9, %, 109 : 7985 17018607501 609 ৬5191000858 

79161) 800 2105920969106 10 3910881 (1961 ), ০0, 6. 



৩২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

[ এর দ্বারা নিশ্চয়ই ভগবান ঈশ্বর হরি আরাধিত হয়েছেন, যে কারণে গোবিন্দ 

আমাদের ছেড়ে প্রীত হয়ে একে নিভৃতে এনেছেন । ] 

শ্রীভ্ভাগবতের টিপ্লনীকারেরা এই “অনয়ারাধিতঃ কথাটি থেকে রাধা নাম খুঁজে বার 
করার প্রয়াস গেয়েছেন ।৬ এভাবে রাধা নাম আবিষ্কারের চেষ্টাকে বাদ দিলে পন্মপুরাণ, 

ব্রক্মবৈবর্তপ্ররাণাদিতে রাঁধা নাম স্প্টতঃ পাওয়া যায়। তবে অধুন1 প্রচলিত ত্রন্মবৈবর্ত- 
পুরাণের প্রাচীনতা সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে সংশয় বর্তমান ।৭ আর পদ্মপুরাণের প্রাচীনতাকে 

তীরা স্বীকার করে নিলেও রাধাকৃঞ্ণলীলাকে সম্পূর্ণরূপে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে 

করেন।৮ প্রুরাণে-উপপুর[ণে, শ্রুতি-স্থৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার উল্লেখ সম্পর্কে সৃবিস্তৃত ও 

৬। এখানে 'অনয়! আরাধিতঃ, কিংবা 'অনয়া রাধিতঃ ছুটি পাঠই নেওয়া চলে । 

অর্থ উভয়ত্রই এক । শ্রীধরস্বামী এর টীকায় কিছু বলেন নি। সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব- 

তোষণীতে বলেছেন--অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বম্মীভিঃ। রাধয়তি 

আরাধয়তীতি রাধৈতি নামকারণঞ্চ দঠিতম্ ॥', বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তার “সারার্থদ্রিনী, 

টীকাতে বলেছেন__নুনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাঁধামিতঃ প্রাপ্তঃ ইত্যাদি। “বিশুদ্ধরস- 

দীপিকা' নামক একটি ভাগবতের টীকাতেও বলা হয়েছে--“তথা রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রাপ্তঃ 

ইত্যর্থঃ”। রামনারাঁয়ণ তীর “ভাঁবভাঁববিভীবিকা" টীকাঁতে বলেছেন--“অত্র রীধিতঃ অনয় 
ইতি রাঁধেতি দশিতম্ । শুকদেব তার “সিদ্ধাস্তপ্রদীপ, টীকাতে বলেছেন--“যাং রহঃ একান্তং 

স্থানমনত্তয়া নৃনং নিশ্চিতং হরিঃ খলু রাধিতঃ রাধা সঞ্জাতাম্য তথা তারকাদিভায ইতচ্ 
রাধাকৃষ্ণবিহারে হেতৃভৃতেয়ম্ ইত্যর্থঃ । ধনপতি সূরি তার 'ভাগবতগুঢার্থদীপিকা” নামক 

টীকাতে বলেছেন-.“অনেন রাধয়তি আরাধয়তীতি আরাধ্যতে বা রাধা ইতি অর্থাৎ তন্নাঁম 

সুচিতমৃ।” দ্রষ্টব্য ? শ্রীমন্তাগবতম্ ( নিত্যানন্দ স্বরূপ ব্রন্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৬৪ 

সন্বতে বৃন্দাবন থেকে প্রকাশিত), পৃ. ১১৫০-৫৩। 

৭ উইলসন মনে করেন যে, এই পুরাণ মুসলমান আক্রমণের পরে রচিত হয়েছিল । 
দ্রব্য £ 8885৪ (১৮৬৪ খুষ্টাবে রেনহোল রোষ্ট সম্পাদিত ), ০1, 1, ০. 120. 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন যে, এই প্রাণ প্রাচীন প্রাণের রাটীয় ও 
অর্ধাচীন সংস্করণ । দ্রষ্টব্য £ পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস (ক্রক্গবৈবর্তপুরাণ ), ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, 

আষাঢ়, পৃ. ৯৪-১০৪। 

ডঃ রাঁজেন্দ্রচন্দ্র হাজরাও মন্তব্য করেছেন যে, মুল ব্রন্মবৈবর্তপুঁরাণ বন্ছু পূর্বে লৃপ্ত এবং 

অধুন! প্রচলিত এ পুরাণ মূলকে ভিত্তি করে বনু পরে রচিত। দ্রষ্টব্যঃ 988198 10) 61১৪ 
0910109 880958-00:808 &1189 ড%001-207808) 00 79216589 (0 015-1059900)97, 

1963 )১ ০1. 1১ 70$. হা, 0 209. 

191 584019০0591 ৪]1 00939 ১০০৪ 0006810 1518720989 60 15171 00009:0 88199088 

০06 606 1800 9216, ৪001) 23 609 ৪0028610001 1৯01)9 8৪ ৪ 09090989, 679 8%00616% 



সখ্যা ১ হালকবি সংকলিত "গাহাসত্বসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩৩ 

সুচিস্তিত আলোচনার পর ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত পরে "শ্রীরাঁধার ক্রমবিকাশ --দর্শনে ও 
সাহিত্যে, গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, 'পুঁরাণ- 
উপপ্বুরাণে, আতি-স্মতি-তন্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে তাহার প্রাীনতা এবং 

প্রামাণিকতা! আমর। একেবারেই উড়াইয়া! দিতে সাহসী না৷ হইলেও এই সকল তথ্য প্রমাণের 

উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে অক্ষম । কৃষ্ণের 

প্রেমকাহিনী হইতে রাধার উত্তব,--এই মৌলিক সত্যটিকে মানিয়া লইলে ভাগবতপুরাণে 
যেখানে রাসবর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে রাধার উল্লেখ 

পাইলে আমরা অতি সহজভাবে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম । 

অন্যান্ত যে সকল শ্রতি-স্মতি-তন্ত্রার্দি হইতে রাধার উল্লেখ করা হইয়াছে সে সব গ্রন্থের 

রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় নাই। 

সমস্ত জিনিস পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষণবধর্স, দর্শন ও সাহিত্যে 
শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া । মনে হয়, 

ব্রজের রাখাল কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীল। তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে 

কতগুলি রাখালিয়া গানরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চপল আভীর বধৃগণ (তুঃ ছাদশ 
শতকে সংগৃহীত সছুক্তিকর্ণাম্বতে “বর্ধমান কবির পদ-_“বংস ত্বং নব যৌবনোহসি চপলাঃ 

প্রায়েণ গোপস্ত্রীয়ঃ' ইত্যাদি।) এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোঁপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র 
প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল । গান- 

ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের 

০0৫ 609 93818878100 96009, 01 6129 [0191 018106 8100 6108 1179. 00109 156696 007:610208 

875 93970811019 1692 01357 0109 131088558091001809, 01010 10931017988 6০ 6159 18698 

0:৮৪ 01 00509, [169796976”--04, ভয106920165 2 & 0186025 ০1 1001520 11662856019 

(001555865০1 0519065) 1963 ) ০] 1. 0৮, [], 0, 477. 10519 8106008 9070098 

0000501)09015 1020 ৪ ৮9: 1869 0569. 1706 1১17600095 1986158] ০01 2২801)% 810 11081. 

9869৪ 6199 1569 ০2181 01 0109 10052009) 61089 109108 100 00906100 01 009 138৫128. 

0516 10. 6109 1151581015875657 050085508, [75015510085 500. 61099871197 0018099-- 

চ. 0. 7850% : 860199 10 609 008010 778007:08 00. 78000 21698 850. 08860058. 

( [09 01015828165 01 105098 801166109 [০ সস, 1940 ), 00 106-110, 

'পন্রগুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা শক্ত, আনুমানিক ভাবে ষষ্ঠ শতক-_-এমন কি অহ্টম 
শতকের কাছণকাছি খরিয়া লইলেও তংকাঁলে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্মমতে রাধার এতখানি 

প্রসার এবং প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাধা সম্বন্ধে এই সকল 

উল্লেখ পরবর্তাকালের যোজনা এইরূপ সংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে 
না।-ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 2 শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে (১৩৭০), 

পৃঃ ১৯৩। | 
ঠে 
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বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীল আস্তে আন্তে প্ুরাণ- 

গুলিতে স্থান পাইয়া! কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল । কৃষ্ণের এই 
বিচিত্র গোপীলীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ 

প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফন্তধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের 

ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষুঃগুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার 
ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে । আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য 

মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে-_-কিছু কিছু লিপিতে--কিছু 

অন্যান্য সাহিত্যে (৩য় সং, পৃঃ ১২০-১২১)। 

এই উপরিউক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিলে প্রাচীনতার দিক থেকে উল্লেখ্য 
মহারাম্ী প্রাকৃতে লিখিত ও আর্ধ ছন্দে রচিত হালকবির সংকলিত “গাহাসত্সঈ'-তে 

রাধা নাম প্রথম লভ্য ।»৯ কেবল তাই নয়, রাধা ও কৃষ্ণের একত্র উল্লেখও যর্দি কোন 

সুপ্রাচীন গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়ে থাকে তাহলে তা এই 'গাহাসত্তসঈ' 1১, 

৯। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিঞ্ণুশমী রচিত 'পঞ্চতন্ত্রম্ গ্রন্থের “মিত্রভেদ' উপাখ্যানে 
রাধা নাম পাওয়া যাচ্ছে। বিষ্ণুর ছল্মবেশধারী কৌলিকের সমাগম প্রার্থনায় রাজকন্যা 
নিজেকে মানুষী জ্ঞানে এতদনুচিতবলায় কৌলিক বলছে-_স্ভগে ! সত্যমভিহিতং ভবত্যা, 
কিং তু রাধা নায়ী মে ভার্ধ্যা গোঁপকুলগ্রসৃতা প্রথমমাসীৎ, সা ত্বমত্রাবতীর্ণ! ; তেনাহম- 
ভ্রায়াতঃ (নির্ণয়সাগর প্রেস সং)। পণ্ডিতের অনুমান করেন যে, আনুমানিক শ্রীপ্টীয় 
দ্বিতীয় শতকের পরে এবং ষষ্ঠ শতকের পূর্বে “পঞ্চতন্ত্রম* রচিত হয়েছিল । দ্রষ্টব্য £ 
9, ব. 10%8£01969 800 9. 0, 106--4 17180607501 980810716 101661860£9 €0101561- 

9165 01 0810066%১ 1969 ), ০]. 1, 00 696-7027, 

১০। প্রাকৃত 'গাহাসত্সঈ'-র সংস্কৃত পাঠ ধরে একে "গাথাসপ্তশতী+ বলা হয়। ১৮৭০. 
জ্রীষ্টান্যে লিপজিগ থেকে বেবর ( ৪১০: ) একটি জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে 
মোট গাথার সংখ্যা একহাজার। ১৮৮৯ সালে নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে দেবনাগরী অক্ষরে 
গঙ্জাধর ভট্টের টাকা সংযোগে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ১৯১১ সালে এ নির্ণয়সাগর 
প্রেস থেকে কেদারনাথ ও বাসুদেব শর্মা একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ সালে 
আবার এ প্রেস থেকে জয়পুরের ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী ভার স্বরচিত 'ব্যঙ্গ্য সবন্কষা' টীকা যোগে 
একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । ১৯৫৬ সালে প্নুনা হতে জোগেলকার কৃত মারাঠী অনুবাদসহ 
একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে কলকাতা হতে বঙ্গাক্ষরে বাংল! গন্যানুবাদসহ 
ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । এই সংস্করণগুলিতে গাথার' 

সংখ্যা সাতশ। সাতশ গাথার সমার্ বলেই নাম গাথাশগ্তসতী। প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে 
ল্লোকসংখ্যার বিভিন্নতা আছে। ততদ্বপরি লুভারস্ ও জ্যাকোবি দেখিয়েছেন যে, সাতশ 
গাথার মধ্যে মাত্র ৪৩০টি গাথ! হচ্ছে সাধারণ, অর্থাং সকল পাগুলিপিতেই আছে । আর 
বাকী ২৭০টি বিভিন্ন পাুলিপিতে বিভিন্ন রকম। 



খখ্যা ১ হালকবি সংকলিত "গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৩৫ 

মুহমারএপ তং কণহ গোরঅং রাহিআএ' অবণেম্তো । 

এতাণ' বল্লবীণং অগ্লীণ বি গোরঅং হরসি ॥_-১।৮৯ ( পোট্রিস ) 
[ হে কৃষ্ণ তুমি মুখের ফু দিয়ে রাধিকার (মুখলগ্র) গোরজ (ধৃলিকণা) দূর 

করছ, এতে প্ুরোবতিণী অন্যান্য গোপীদের গৌরব হরণ-করছ। ] 
এই গাথাটিতে যে কেবল রাধা বা রাধাকৃষ্ণ নাম পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, রাধা 

যে কৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রেয়সী তাও সূচিত হচ্ছে। এ গাথাটি ভিন্ন কৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম 
সম্পকিত আরও কয়েকটি গাথা! এখানে মিলে । নিম্ষে সেগুলি উদ্ধৃত হল-_ 

ণচ্চপসলাহণণিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণগোবী । 

সরিসর্গোবিআণ' চুমুবই কবোলপডিমাগঅং কণৃহ্ ॥-_-২1১৪ (গুবর 2) 
[ পাশে দাড়ানো নিপুণ গোপী নৃত্যশ্লাঘাচ্ছলে সমান (অনুরাগসম্পন্না ) গোপীদের 

গণ্ুস্থলে প্রতিবিষ্বিত কৃষ্ণরূপ চুম্বন করছে । ] 

অজ্জ বি বালো দামোঅরে তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ। 

কণহমুহপেসিঅচ্ছং নিষ্থুঅং হসিঅং বঅ-বস্থহি ॥--২।১২ (বিধিবিগ্রহ ) 
[আজ পর্যস্তও দামোদর আমার নিকট শিশু রয়ে গেছে--যশোদ] এ কথ। বলাতে 

কৃষ্ণের মুখপানে চোখ-ঠেরে ব্রজবধুরা গোপনভাবে হাসল । ] 

পরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যে বাংসল্য রসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার বীজরূপ 
এখানে নিহিত বলা চলে ॥১১ 

ভিন্টারনিংজ প্রমুখ পশ্তিতেরা মনে করেন যে, শ্তীষ্টীয় প্রথম শতকে সাতবাহন 
বংশীয় রাজা হাল আবির্ভূত হয়েছিলেন । সুতরাং গাহাসত্তসঈ এ সময়ে সংকন্গিত 

হয়েছিল।৯২ কীথ প্রমুখ পণ্ডিতের গাথাগুলির ভাষা বিচারে একে এতটা প্রাচীন 

১১1 “পৃতনাবধ, শকট ভজন, গোবর্ধন ধারণ, ইত্যাদি কৃষ্ণের শিশুলীল! প্রথমে 

ছিল অদ্ভুত রসের ব্যাপার । সাহিত্যের চেয়ে শিল্পেই এ সব লীলার ক্ষতি তখন 
ছিল বেশী, পৃতনাবধে বাংসল্যরস কিঞ্চিৎ ছিল বটে, কিন্ত সে অবাস্তর। কৃষ্ণের 

কৈশোরলীলায় বাংসল্যরসের বিস্তার হতে লাগল, কিন্তু তা সর্বদাই অদ্ভুত বা আদি- 
রসের তলায় তলায় বয়ে এসেছে, যেমন প্রাকৃত গাথায়--'অজ্জ বি বালে দামোঅরো 

তি” ইত্যাদি ।-_ 

ডঃ সুকুমার সেন £ ব্রন্গচারী অমরচৈতগ্য সম্পাদিত “বলরাম দাসের পদাবলীর 
ভূমিকা”, পৃঃ ১৮ 

১২) 2৫. 81569201152 & 71586055০01 1000150 10198156575 (17780818660 (0200 

609 99:0980. আ160 &00161008 05 900008075 128, 1969), ০]. ]]], 706. ]. 

0১, 108-116. 

ডঃ রাধাগোবিন্দ 'বসাক সম্পাদিত সাতবাহন নরপতি হালের গাথাসপ্তশতী (১৩৬২) 
ভ্বমিকা, পৃঃ1%0। 



৩৬ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

স্বীকার করেন না। কীথের মতে এটি প্রীস্টায় দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টায় পঞ্চম 
শতকের মাঝামাঝি কালের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল 1১৩ জামাঁণ পণ্ডিত বেবরের 

মতে এর সংকলন কাল শ্রীঞ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক 1১৪ ডঃ সুকুমার 

সেনের মতে, সংকলনটি এককালে ঘটে নি। ৪০০ হৃতে ৮০০ ্রীষ্টাবের মধ্যে এর 

শ্লোকসংগ্রহ পুর্ণতা লাভ করেছিল ।১ 

গাহাসত্তসঈগতে পবরসেণস্স বা প্রবরসেনের কয়েকটি গাথা] পাওয়া যাঁয়।১৬ এই 
প্রবরসেন 'রাবণবহো” প্রণেতা হলে হাল কবি শ্রীস্টীয় পঞ্চম-যষ্ঠ শতকের পরবর্তা হন। 

কারণ পণ্ডিতদের মতে প্রবরসেন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন ।১৭ গ্রীস্টীয় 
সপ্তম শতকের পূর্বেই যে হালকবি বর্তমান ছিলেন এবং গাহাসত্তসঈ সংকলিত হয়েছিল, 

এমনটি কেউ কেউ শ্রীস্টায় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্রের উল্লেখ থেকে অনুমান করেন । 
বাণভট্ট তার হর্চরিতে সাতবাহনকুলের কোন এক রাজার রচিত বা সংগৃহীত এক কোষ- 
গ্রন্থের এবংরূপ প্রশংসা করেছেন-_ 

অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ। 

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্ৈরিব সৃভাষিতৈঃ ॥--১ম উচ্ছ্বাস, ১৩শ শ্লোক 
[ লোকে যেমন বিশুদ্ধজাতি রত্র ছার! কোষ গড়ে, সাতবাহন রাজাও তেমনি সুভাষিতের 

দ্বারা অবিনাশী ও অগ্রাম্য কোষ রচন1 করেছিলেন । ] 

এই সাতবাহন ও তার সংকলিত কোথগ্রস্থ রাজ! হাল ও 'গাহাসত্তসঈ'কে উদ্দিষ্ট 
করেছে, পণ্ডিতদের ধারণা 1১৮ 

এ কথ! উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে “সিরিহাল' (শ্রীহাল ), 

“কই বচ্ছল; (কবি বংসল ) প্রভৃতি ভণিত] পাওয়] যায়। কিন্তু নরপতি হাল বলে কোথাও 

১৩ 4, 3, 19160 - 4 01860 01 98088016 1016915 6515 (0310020.. 

ঢ0156:8165 72:988, 1961 ),0 99-994, কীথ অনুমান করেন যে, প্রথমে খুব সম্ভব 

একমাত্র হালেরই রচনার সংকলন ছিল, পরে তাতে অন্যান্ত কবির কবিতা সংযোজিত হয়ে 

বহু কবির রচিত সপ্তশত গাথার একটি কোষগ্রস্থ হয়ে দাড়ায় 

১৪। 8. ভ106920166- এ, 0. 116. 101, 

১৫1 ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৬৮), পৃঃ ৪০৮। 

১৬1 গাথাসপ্তশতী ১।৬৪ ; ৩২, ৮ ও ১৬ 

১৭। ডঃ সুশীলকুমার দের মতে প্রবরসেন শ্রীস্টীয় ৫ম শতকে বর্তমান ছিলেন । 
দ্রব্য. 18807 01 980816 116925৮025 (1947 ), ৮. 119. ভিন্টারনিংজের মতে 

শ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবরসেন বর্তমান ছিলেন। দ্রষ্টব্য  & 71960: ০ 

[0018 10166795015 (19695 ), 01. ]া, 0. 60 

১৮। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত সাঁতবাহন নরপতি হালের "গাথা সপ্তশতী'র 

1, পৃঃ 1১/০। ৃ 
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ভণিতা নেই । 'গাহাসত্সঈ'র একটি দ্বযর্থবোধক গাথাতে (৫1৬৭) আপন্নকুলের উন্নতি- 
বিধায়ক এক সাতবাহন বা শালিবাহন বংশীয় রাজার (“সালাহণ-পরিন্দো” ) প্রশস্তি আছে 

বটে, কিন্ত তার নাম যে হাল ছিল কিংবা তিনিই “গাহাসত্তসঈ*র সংকলয়িতা এমন উল্লেখ 

নেই। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল এ কথা সত্য হলেও তিনি এবং 

গাথা রচয়িতা কবি বংসল হাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাও বিশেষ ভাবে বিচার্য । 

তদ্বপরি, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে শ্রীপালিত নামে এক কবি" হালের অনুগূহীত 

ছিলেন । -তিনিই গাথাগুলিকে সংগ্রহ করে হালের নামে উৎসর্গ করেন । বস্ততঃ, হালের 

পরিচয়, আবির্ভাবকাল ইত্যাদি খুবই বিতফিত ব্যাপার । আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে 
এ বিষয়ের সমাধানের অবসর নেই । মোটামুটিভাবে গাহাসত্সঈ" ধারই সংকলিত হোক 

এবং যে সময়েই এই সংকলন বর্তমান আকার পেয়ে থাক মূলে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন 

সংকলন গ্রন্থ ছিল সন্দেহ নেই। 

এতাবং আলোচনা থেকে আমর] এই অনুমান করতে পারি যে, রাধাকৃষ্ণজের প্রেম- 

কাহিনী শ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই কাব্যে গাথায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল নতব 
এই কোষগ্রস্থে ১৮৯ গাথায় রাধাকৃষ্চলীলার পরিচয় পাওয়া যেত না। অবশ্য কেউ কেউ 

বলেন যে, এই গাথাটি প্রক্ষিপ্ত, কারণ তাদের মতে রাধার অস্তিত্ব এত প্রাচীন কালে থাকতে 

পারে না। কিন্ত গাথাটি সঙ্কলনের প্রথম শতকেই স্থান পেয়েছে । তা ছাড়া কৃষ্ণ-গোপী 

প্রেম সম্পক্কিত আরও কয়েকটি গাঁথা এই সঙ্কলনে পাঁওয়! যাঁয, পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং 
গাথাটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করার তেমন কোন সঙ্গত কারণ নেই। 'গাহাসত্তসঈ"র মধুর 

রসাত্মক গাথাগুলির ভাবের সঙ্গে রাধাকৃ্ণের প্রেমলীল। সম্বদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের 

অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য বিন্ময়কর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। “গাহাসত্তসঈ'তে পূর্বরাগ, অভিসার, 
বাসকসজ্জা, আক্ষেপানুরাগ, মান, খণ্ডিতা, কলহাত্তরিতা ও প্রোধিতভর্তৃুকা ইত্যাদির 

বর্ণনামূলক যে সব গাথা আছে, তাদের ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ বর্ণনামূলক 

পদের ভাবের নৈকট্য আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা যাবে। 

মানবমানবীর প্রেম গুঢ় অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ এই গাথাগুলি। ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও 
এদের মধ্যে রয়েছে সেই শিশিরবিন্দ্ুতে প্রতিফলিত সূর্যের মত অনুভবের বিস্তারিত মহিম1। 
ভাব প্রকাশের স্বাতস্ত্র্যে এগুলি এক একটি নিটোল মুক্তাফল। প্রতিটি গাথাই নিজের 
দীপ্তিতে ভাস্বর, স্বয়ং পুর্ণতায় সম্বদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীও তাই । বৈষ্ণব পদাবলীর অকৃত্রিম 
ভাবগভীরতার সঙ্গে এই গাথাগুলির ভাবগভীরত] তুলনীয়। প্রেমের বাধাবন্ধহার! দবর্মর 
আবেগ ও গতি, বলিষ্ঠতা ও তন্ময়ত1 উভয়ত্রই লক্ষপীয় । ছলাকল।, হাবভাব, বিলাঁসবিভ্রম, 

হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, মিলনবিরহ--এই শত তরঙ্গভঙ্গে লীলায়িত প্রেমের বিচিত্ররূপ, 

উভয়ক্ষেত্রেই সহজদ্ষ্ট ৷ বস্ততঃ, রাধাকৃফ্ণ এই নামাবলী চিহ্নিত বলেই বৈষ্ণব পদাবলীর 

পৃথক 'অন্তিত্ব প্রতীত। নতুবা এই রাধাকৃ্ণ নাম দুটি মুছে দিলে পদগুলি নিখিল মানব- 

মানবীর রাগী প্রেমের মিলন বিরহ বেদনার চিরন্তন আলেখ্য হয়েই দাড়াবে । এ 
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কারণেই অনুমান, “গাহাসত্তসঈ”র ভাবপ্রতিমার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবপ্রতিমার এমন 

নিবিড় সাজাত্য লক্ষ্যগোচর ৷ দ্বিতীয়তঃ, ধারণা যে, "গাহাসতসঈ'র গাথাগুলির সঙ্গেও 

বাংলাদেশের রাধাকৃঞ্চলীলার কবিরা পরিচিত ছিলেন । তাই তাদের পদে গাথার 

ভাবচিত্র ও কল্পনা কখনও আংশিক, কখনও পূর্ণছায়! সম্পাত করেছে। দ্বাদশ শতকে 

বাংলাদেশে 'গাহাসত্তসঈ'র কাব্যপ্রসিদ্ধি যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার উজ্জ্বল প্রমাণ 

গোবর্ধনাচার্ষের 'আর্য্যাসপ্তশতী', গোবর্ধনাচার্য হালের 'গাহাসত্বস্ঈ' থেকে “আধ্্যাসপ্ডশতী' 

রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা স্বীকার করেছেন । তীর গ্রন্থের আধ্যাসপ্তশতী নামকরণ 

হালের 'গাহাঁসত্রসঈ' নামের অনুকরণে দেওয়া । কেবল নামকরণেই নয়, ভাবে ও ভঙ্গীতেও 

তিনি হালকবিকে বহুল অনুকরণ করেছিলেন। 'গাহাসত্তসঈ'র গাথাগুলির সঙ্গে আধ্যা 

সপ্তশতীর শ্লোকগুলির ভাবসাদৃশ্ প্রচুর । “গাহাসত্সঈ'র-. 
তং ণ মহ জস্স বচ্ছে লচ্ছিমুহং কোখংস্মি সংকন্তং। 

দীসই মঅ-পরিহীণং সসি-বিম্বং সুর-বিম্ব বব ॥- ২1৫১ ( নিফলক্ক ) 

[সেই নোরায়ণকে) প্রণাম কর-্ষীর বুকের কোস্তক্ঞমণিতে সংক্রান্ত লক্ষ্লীদেবীর 

মুখখানি, সূর্যবিশ্বে প্রতিফলিত স্মগশৃন্য (অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক) ঠাদের বিশ্বের মত, শোভমান 

দেখা যায়। ] 

এই গাথাটির সঙ্গে আর্ধ্য। সপ্তশতীর এই গ্লোকটির সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যণীয়_ 

প্রতিবিদ্বিতপ্রিয়াতনুসকৌন্তভং জয়তি মধুতিদো বক্ষঃ। 

পুরুষায়িতমভ্যব্যতি লক্ষ্মীর্যদ্থীক্ষ্য মুকুরমিব ॥১৯ 

[ সেই মধূহস্তা ধার বুকের কৌন্তভমণিতে প্রিয়ার দেহ বিস্বিত হচ্ছে, তার জয় হোক। 
মণিটিকে দর্পণস্থরূপ ব্যবহার করে লক্ষ্মী প্রুষায়িত অভ্যাস করছেন । 

জাইং বঅণাইং অমৃহে বি জম্পিও তাই জম্পই জণে বি। 

তাইং চিঅ তেণ পজম্পিআইং হিঅঅং সুহাবেত্তি ॥-৭19৯ ( অজ্ঞাত ) 

[ যেকথা আমরা বলে থাকি, অন্ত লোকেরাও তাই বলে, কিন্তু প্রিয়তম দ্বার! সেই 

কথাগুলি উক্ত হলে হৃদয়ে সুখ উৎপাদন করে । ] 

উপরোক্ত গাথাটিরই ভাবধ্বনির আশ্রয়ে আধ্্যা সপ্তশতীর নিয়োক্জ লোকটি লিখিত 

বললে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হবে না-_ 

অন্বমুখের্ধবাদে। যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ। 

ইতরেক্ধনজন্মা যো ধূমঃ সোহগুরুভবো ধৃপঃ ॥--১৩ 

[ অন্ত লোকের মুখে যা দুঁবাক্য, তাই প্রিয়জনের মুখে পরিহাস তুল্য। ইন্ধনাস্তর থেকে 

উতদ্তৃত হলে যাকে ধূম বলা হয়, অগুরু থেকে উদ্ভূত হলে তাই ধূপ। ] 

১৯। আর্ধ্যা সপ্তশতী, উপক্রমণিকা, ১২শ ক্লোক। (কাশীমিত্র সং ৯১৩১) অনুসারে 

ক্লোকসংখ্যা ও পাঠ দেওয়] হয়েছে । 
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পোট্রং ভরন্তি সউণ] বি মাউআ অগ্পণো অগ্ুব্বিগ্গা । 
বিহলুদ্ধরণ-সহাব হুবন্তি জই কে বি সপ্পুরিসা ॥ -৩1৮৫ €আর্কল) 

[ হে মাতৃগণ, পাখীরা অনুদ্েগে নিজের পেট ভরিয়ে থাকে, (কিন্ত) কেউ যদি সংপুরুষ 

হয়, তবে তাদের স্বভাব দুর্গত জনের উদ্ধারে নিযুক্ত হয়। ] 

এই গাথাটির সঙ্গে তুলনীয়__ 

কৃচ্ছ "ত্ববৃত্য়োহপি হি পরোপকারং ত্যজন্তি ন মহস্তঃ। 
তৃণমাত্রজজীবনা অপি করিণে। দানদ্রবার্জকরাঃ ॥--১৭৪ 

[ কষ্টে থাকলেও মহাপুরুষেরা পরোপকার ত্যাগ করেন না । তৃণমাত্রভোজী হলেও 

হাতীর শু'ড় দানবারিসিক্ত হয়। ] 

উব্বহই ণব-তণন্কুর-রোমঞ্চ-পসাহিআই অঙ্গাইং ৷ 
পাঁউস-লচ্ছীঅ পওহরেহি" পরিপেল্লিও বিপ্ষো৷ ॥--৬৭৭ ( অজ্ঞাত ) 

[ বর্ধালক্ষ্মীর মেঘদর্শনে বিজ্ধ্যপর্ববত নবতৃপাক্সুররূপ রোমাঞ্চ দ্বারা প্রসাধিত অঙ্গ ধারণ 
করছে । ] 

গাথার এই বর্ষাবর্ণনার সঙ্গে কিছু পরিমাণে মিলে আবর্্যাসপ্তশ্ভীর নিম্োক্ত বর্ষাবর্ণনা__ 

সর্বং বনং তৃণাল্যাঃ পিহিতাঁঃ শীতাংশুরবিতারাঃ। 

প্রধ্বন্তাঃ পন্থানো মলিনেনোহ্ান্য মেঘেন ॥--৬৬৯ 

[ কালো মেঘের আবিষ্ভাবে সমস্ত বন তৃণে সমাচ্ছন্ন, চন্তরসূর্যতারা ঢেকে গেছে । 
পথের রেখাও নিশ্চিহ্ত । ] 

তালুর-ভমাউলম্খুডিঅ-কেসরো গিরি-ণঈএ' পূরেণ। 

দর-বুড্ড-উরুড্ড-পিবুড্ড-মহুঅরে হীরই কলম্বো ॥-_-১1৩৭ (অবটস্ক) 

[ গিরিনদীর জলপ্রবাহে কদম্বগাছটি ভেসে যাচ্ছে, কেশরসমুহ জলের দ্বণিতে ছিন্ন হচ্ছে 

আর ভ্রমরেরা কদাচিং ঈষৎ মগ্র, উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হচ্ছে । ] 

উপরোক্ত গাথার ঠিক অনুরূপ বর্ণনার পরিচয় আর্ধ্যাসপ্তসতীতে মিলে-_ 

হত্ব! তটিনি তরঙ্গৈত্রমিতশ্চক্রেু নাশয়ে নিহিতঃ। 

ফলদলবন্ধলরহিতস্ত্য়াস্তরিক্ষে তরুত্ত্যক্তঃ 1--৬৯৩ | 

[প্রবল তরঙ্গ ও আবর্ত তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে ভাসিয়ে 

নিয়ে যাচ্ছে । ] 
ুমেস্তি জে পহুত্বং কুবিঅং দাসা বব জে পসাঅস্তি। 

তে বি্বিঅ মহিলান' পিআ৷ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ 1 
_-১৯১ ( মাধবী ) 

[ষে পুরুষেরা নিজ প্রত্বত্ব গোপন রাখে এবং যার দাসের হ্যায় দ্ুদ্ধা কান্তাকে 

প্রসন্ন রাখে তারাই মহিলাদের প্রিয় । আর তাছাড়া পুরুষেরা শোচ্য স্বামীশবে আখ্যাত 
হয় (অর্থাৎ প্রিয় হয় না)। ] 



৪০ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

গাথাটির ভাবছায়! নিয়়োক্ত প্লোকটিতে লক্ষ্যণীয়_ 
নাথেতি প্ুরুষমুচিতং প্রিয়েতিদাসত্যেনুগ্রহো। যত্র ৷ 

তদ্দাম্পত্যমতোন্যন্নারী রজ্জুঃ পণুঃ পুরুষঃ ॥--৩৩৭ 
[যেখানে নাথ সম্বোধন কঠোর বলে গণ্য, প্রিয় সম্বোধনই যোগ্য সম্বোধন, যেখানে 

“আমি দাস এই বলে পতি অনুগ্রহ দেখায়, তাই দাম্পত্য। এ ছাড়া নারী রজ্জব 
আর পুরুষ পশু । 

বিরহাণলো সহিজ্জই আসা-বন্ধেণ বল্লহ-জণস্স । 
এক-গশাম-পবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই ॥_-১1৪৩ ( অস্থৃত ) 

[প্রিয়জনের (দূর প্রবাসের জন্য ) বিরহ আশাবন্ধনবশতঃ সহ্য করা যায়, কিন্ত 

হে মাতা, এক গ্রামে থেকেও যদি প্রবাস ঘটে, তবে তা মরণকেও অতিক্রম করে । ] 

এই গাথাটির ভাববিস্ব নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে সংলক্ষ্য__ 

অনয়নপথে প্রিয়ে ন ব্যথা যথ দৃশ্যং এৰ দম্প্রাপে । 

ম্লানৈব কেবলং নিশি তপনশিল। বাসরে জ্বলতি ॥--২৬ 

[ যতদিন প্রবাসে ছিলে ততটা দুঃখ ছিল না । এখন কাছে থেকেও ন্প্রাপ্য হওয়ায় 

£খ, সূর্যের অভাবে সূর্যকান্তমণি আজ নিশিবাসরে ম্লান । ] 
চিরডিং পিঅআনস্তে! লৌআ! লোএহি" গেশরবব্বভহিআ] ৷ 

সোণারতুলে বব নিরকৃখর। বি খন্ধেহি' উবৃভত্তি ॥-_২।৯১ ( পাবচ্ছীল ) 

[ লেখাপড়ার চর্মবিহীন ও বর্ণমালার জ্ঞানরহিত লোককেও গৌরবে অধিক মনে করে 

সময়বিশেষে কাধে তুলে বয়ে বেড়ায় । ] . 

ঠিক অনুরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই আর্ধাটিতে-_ 
অবুধা অজঙ্গমা অপি কয়াপি পত্যা পরং পদমবাপ্তাঃ | 

মন্ত্রিণ ইতি কীত্যন্তে নয়বলবটিক। বৈ জনেন ॥-_৪১ 

[ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ চালন! গুণে দাবার গুটির মত অবোধ, জড় ব্যক্তিরাও 

উৎকৃষ্ট পদ পায় এবং মন্ত্রিূপে খ্যাতি লাভ করে । ] 

'গাহাসত্তসঈ'র প্রারস্ত গাথা ও উপান্ত্য গাথাটির ভাবপ্রেরণায় ষে আধ্য্যা সপ্তশতীর 

উপক্রমণিকায় এই ক্লোকটি লেখা তা অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ 

প্রতিবিদ্বিত রর | 
স্বেদভরপূর্য্যমাণঃসভ্ভোঃশরীলাতুলিজয়তি ৫ 

[গোৌরীর মুখ প্রতিবিদ্বিত দেখে কম্পিত এবং উলনরধনি রিকি হাত থেকে 
গলিত সাত্বিক ভাবপুর্ণ শত্তুর সলিল অঞ্জলি জয়লাভ করে । ] 
গাঁথ। হাটর হরবন্দনা অনুরূপই-__ 

পস্ববইপণো রোসারুণ-পড়িমা-সংকন্ত-গোরি-মুহঅন্দং । 
গহিঅগৃঘ-পঙ্কঅং বিঅ সংবা1 সলিলঞ্জলিং ণমহ ॥--১১ (হাল) 
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[ পশুপতির সন্ধার সঙিলাঞ্জলিকে নমস্কার কর, যাতে গৌরীর রোষারুণ মুখ 
বিশ্মিত হয়েছে এবং ( সে জন্য ) যাতে অর্ধ্যপন্ম গৃহীত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে । ] 

সংঝা-গহিঅ জলঞ্জলি-পড়িমা! সংকন্ত-গোরি-মুহ-কমলং। 

অলিঅং চিঅ ফুুরিওট্ঠং বিঅলিঅ-মস্তং হরং ণমহ 1_-৭1১০০ ( অজ্ঞাত ) 

[ সন্ধ্যাসময়ে গৃহীত জলাঞ্জলিতে বিশ্বিত গৌরীম্বখ দেখে মন্ত্রোচ্চারণ লুপ্ত হলেও মিথ্যা 
ওষ্ট্ফুরণকারী হরকে নমস্কার কর । ] 

এ রকম বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে ।২* বস্ততঃ আধ্যাসপ্তশতী যে "গাহা- 

সততসঈ'র অনুপ্রেরণায় লেখা এ কথা গোবর্ধনাচার্ষের নিয়লোক্ত উক্তি থেকে স্পন্ট 
বোঝা যায় / 

বাণীপ্রাকৃতসম্থচিতরসা বলেনৈব সংস্কতং নীতা । 
নিয়ানুরূপতীরা কলিন্দকন্তেব গগনতলমূ ॥২১ 

[ প্রাকৃত ভাষার সমুচিতরস যে বাণী, এখানে তা বলপুর্বক সংস্কতে রপাস্তরিত 

হয়েছে । যেমন নিম্মতীর] মত্যবাহিনী কলিন্দকন্যা বলরাম কর্তৃক গগনতলে নীত 

হয়েছিল । ] 

ব্ঙ্গ্যার্থ এই যে, হালের প্রাকৃতগাথা ও আধ্যাসমূহের পার্থক্য--মলিনপ্রবাহ। 

কালিন্দীর সঙ্গে আকাশে প্রবাহিতা স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনীর যতখানি পার্থক্য ঠিক 
ততখানি।২২ শোবর্ধনাচার্য ইঙ্ষিতে তার কাব্যসম্পর্কে যতই প্রশংসা করুন না কেন, 

স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে আধ্যাসপ্তশতী “গাহাসত্তসঈ'-র তুলনায় অনেক নিম্প্রভ মনে 

হবে। স্বতঃস্ফুর্ত অবারিত কবিত্বের পরিচয় গাথাগুলিতে যেখানে সহজলভ্য, সেখানে 

আর্ধ্যাগুলিতে ত! একান্ত বিরল। উপরিপ্রদত্ত তুলনামূলক আলোচনা পাঠে সহ্ৃদয়েরা। 
এট] অনুভব করবেন । গোবর্ধনাচার্ষের সমসাময়িক মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীসম্বদ্ধ 
গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবও হাঁলকবির “গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্গে যে ভালভাবে পরিচিত 

২০। তুলনীয়_গাথা ১২৩, ২৭, ৩১, ৩৩, ৪8, ৪৬, ৫০, ৫২,৬২, ৬৩, ৬৬ ও ৮৪র 

সঙ্গে যথাক্রমে আধ্ম্যা ৫১৪, ৩২৮, ৫১৭, ১৫৩, ৩৩৮, ৪৩৩, ২৪১, ৫৩০, ৯৩, ৩২৩, ১০৬ 

ও ৩৮১7 গাথা ২২৫, ২৬, ৩৭, ৪২, ৮০, ৮২ ও ৯৪-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্ষ্যা ৩২০, ৪৮১, 
৩৪৮, ৩৩৫) ১৯১, ৩৭৫ ও ৪৬; গাথা ৩৮, ২০ ও ৩৭-র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ২৬১, 

৫৪৫ ও ১৯৭7 গাথা ৪।১র সঙ্গে আধ্্যা ৫৬৯; গাথা ৫১, ২৭ ও ৩০র সঙ্গে যথাক্রমে 

আর্যা ৩৭৮, ৪৩৯ ও ৫৯১; গাথা ৬1৫%, ৯৪ ও ১০০র সঙ্গে যথাক্রমে আর্য্যা ৪০৫ 

২৮৪ ও ৪১৬; গাথা ৭1৫৩, ৬৫ ও ৭৬র সঙ্গে যথাক্রমে আর্্যা ৩৯৪, ৬৫৬ ও ২৫২ ইত্যাদি । 

২১। আধ্যাসপ্তশতী, উপক্রমপিকা, ৫২শ শ্লোক। 

২২। “এবং চ প্রাকৃতসংস্কৃতয়োর্ভূতলগগনতলতুল্যতাপ্রতিপাদনেন প্রাকৃতাৎ 

সংস্কতেহত্যন্তাধিক্যমাবেদ্যতে' ।--অনস্ত পণ্তিতকৃত ব্যঙ্্যার্থদীপনা টীকা । আর্ধ্যাসপ্তশতী 
(নির্শয়সাগর প্রেস, কাব্যমাপা সং ), পৃ. ১৯। 

ঙ 
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ছিলেন, তা নিয় আলোচন! থেকে প্রতিপন্ন হবে। গীতগেোবিন্দের কবি লৌকিক 

নরনারীর প্রেমগাঁথাকে সুনিপুণভাবে রাধাকৃঞ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন । 
জয়দেবের কবিপ্রতিভা বনুস্থলে গাথাকারদের ভাবসম্পদকে খণস্বরূপে গ্রহণ করেছে । 

তবে তাকে এমনভাবে আত্মসাৎ করে ধ্বনিমধুর শবরাজির মাধ্যমে প্রকাশ করা 

হয়েছে যে, তা আর সহসা খণ বলে প্রতিভাত হয় না। সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণে এই খাণ 
গ্রহণ আমাদের কাছে স্পষ্ট ধরা পড়বে । 

অরণ্যে বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। চঞ্চল মধুকরের গুঞ্তরণে অরণ/ভূমি মুখরিত। 

বিরহিণী নারী বেদনা হৃদয়ে গেয়ে চলেছে বিরহের গান-_ 

মন্থ-মাস-মারুআহঅ-_মন্তঅর-ঝংকার-নিবৃভরে রে । 

গাঅই বিরহকৃখরাবদ্ধব-পহিঅ-মণ-মোহণং গোঁবী ॥--২২৮ (শালিক ) 

[ মধুমাসের বাতাসে আহত হয়ে ভ্রমরেরা ঝংকারে বন ভরে তুলছে, গোঁপীও 

বিরহাক্ষরযুক্ত পদ দ্বারা পথিকজনের মন মোহিত করে গান করছে । ] 

গাঁথার এই বর্ণনার আশ্রয়ে জয়দেব বসন্তে চঞ্চলিত প্রকৃতির নিম্নরূপ বর্ণন1 করেছেন 

মনে হয়। 

উন্মদ মদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে । 
অলিকুলসন্কুল কুসুমসমুহ নিরাকুলবকুলকলাপে ॥__গীতগোবিন্দ ১২৯ 

[ পথিক বধূরা উদ্দাম মদনভরে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করছে । বকুল তরু ফুলে পূর্ণ । 

অরমরের' ফুলগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে একান্ত আকুল করে তুলছে। ] 

অসমত্ব-গুরুঅ-কজ্জে এণৃহিং পহিএ ঘরং ণিঅত্তস্তে | 

ণব-পাউসে পিউচ্ছা হসই ব কুডঅ্র-হাঁসেহিং ॥--৬।৩৭ ( অজ্ঞাত ) 

[হে পিসী, সম্প্রতি প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে পথিক গৃহে ফিরে এলে পর নতুন বর্ষা 

কুটজপুষ্পবিকাশরূপে অট্রহাসি হাসছে । ] 

উপরোক্ত গাথাটির সঙ্তে সহজে তুলন1 করা যায় গীতগোবিন্দের এই অংশটি-_ 
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকন তরুণকরুণকৃতহাসে ।__গীীত ১৩২ 

[ (এই বসন্তে ) জগতকে লঙ্জাহীন দেখে নবপ্রুষ্পিত বাতাবী গাছগুলি (যেন প্রুষ্পচ্ছলে) 

হাসছে। ] 
একটি গাথাতে নায়িকার বিগত দিনের প্রণয়লীলাতে আকৃষ্টচিত্ততার সুন্দর পরিচয় 

পাওয়া যায়__ 
সচ্চং ভণামি মরণে ট্ঠিঅমহিপুঞ্নে তডশ্মি তাবীএ। 

_অজ্জ বি তথ কুডঙ্ষে ণিবডই দিট্ী তহ চ্চেঅ ॥--৩।৩৯ (বিদগ্ধ) 

[ সত্যই বলছি, ম্বত্যুপথে সন্নিহিত হয়েছি বটে, (কিন্ত ) আজও তাপীনদীর পৃণ্যতটস্থিত 
নিকুঞ্জেই আমার দৃষ্টি তেমনভাবেই রয়েছে। ] 



সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৩ 

রাধাও সখীর কাছে যে মনোবেদনা প্রকাশ করেছে, তাতেও বিগতদিনের প্রণয়লীলার 

প্রতি গুড় আকর্ষণের কথা৷ এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে__ 

সঞ্চরদধরসুধা মধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্ 

বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ । 

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ 

স্মরতি মনে! মম কৃতপরিহাসম্ ॥_গীত ২২ 

[ সখি, ধার সুধাঁময় অধরফুৎকীরে মৌহনবাশী বেজে উঠছে, কটাক্ষবিক্ষেপে মুকুট 
চঞ্চল হচ্ছে এবং কুণ্ডল কপোলে দ্বলছে, সেই হরি আজ আমাকে ছেড়ে বিলাসে রত। 

আমার মন কিন্তু সেই (পুর্ব ) রাঁসক্রীড়ার কথাই স্মরণ করছে। ] 

নায়কের অপরাধসত্বেও নায়ক প্রতি নায়িকার অবিচল অনুরাগ একটি গাথাতে সুন্দর 

প্রকাশ পেয়েছে । 
অবরজঝসু বীসদ্ধং সব্বংতে সুহঅ বিসহিমো+অম্হে 

গুণ-নিবৃভরম্মি হিঅএ পত্তিঅ দোৌসা ন মাঅস্তি ॥_81৭৬ (মাতৃরাঁজ) 

[হে সুভগ, বিভ্রন্ধভাবে ষত পার, অপরাধ কর। আমি তোমার সব সইব। তুমি 

বিশ্বাস কর, তোমার গুণপুর্ণ আমার হৃদয়ে তোমার দোষসমূহ স্থান পাবে না। ] 
জয়দেবের রাধার কণ্ঠেও অনুরূপ বাণী ধ্বনিত হতে দেখি_- 

গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে 

বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ। 

যুবতীরু বলতৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিন! 

প্ুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥_গীতা ২1৯০ 

[কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে অন্য যুবতীদের নিয়ে বিহার করছে, সখি তথাপি আমি তাকে 
কামনা করছি । মন ভুলেও ক্রোধকে স্থান দিচ্ছে না। উপরস্ত তার গুণ গণনা করছে। 

হৃদয় দোষসমুহকে পরিহার করে তার স্মরণেই সৃখলাভ করছে । মন বশীভূত নয়, আমি 

কি করব ?] | 

এ সব ক্ষেত্রে গাথারই সুক্ষ ভাববীজ জয়দেবের কবিপ্রতিভার জলসেকে অক্কুরিত, 

পল্লবিত হয়ে মহিমসুন্দর কাব্যরূপ পেয়েছে, বিশ্বাস । 

জাও সো বিলকৃখো মএ বি হসিউপ গাঢ়মুবগুড়ো। 

পঢ়মোসরিঅস্স ণিঅংসণস্সু গন্ঠিং বিমগগন্তো ॥--৪1৫১ (চন্দ্র )* 

[ প্রথমেই বিগলিত (আমার) বসনের গ্রন্থি খোজে উদ্যত হয়ে সেও লঙ্জিত হয়ে 

পড়ল, আমিও হেসে তাকে গাঢভাবে আলিঙ্গন করলাম । ] 

উপরোক্ত গাথাটির নায়িকার প্রথম সমাগমের স্মৃতির সঙ্গে রাধার প্রথম সমাগমের 

স্মৃতিচিত্রের ক্ষীণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়__ 
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প্রথমসমাগমলজ্জিতয়] পটুচাটরশতৈরনুকৃলম্। 
সদ্বমধুরশ্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকুলমূ ॥__গীত ২1১২ 

[ প্রথম মিলনকালে লঙ্জিতা দেখে যে পটুতার সঙ্গে অনুকূল শত চাটুবাক্য বলেছিল 
এবং সৃদ্বমধূর হাসিতে আলাপ করতে দেখে জঘনবসনশিথিল করেছিল । ] 

একটি গাথাতে কেশাকর্ষণপুর্বক অধরচুম্বনের রীতি দেখত পাওয়া যায় 
চন্দ-সরিসং মুহং সে সরিসো৷ অমঅস্স মুহ-রসোতিস্সা। 

সকঅ-গহগহ-রহসুজ্জল-চুম্বণঅং কস্স সরিসং সে ॥- ৩1১৩ (বাহবরাজ ) 

[মুখ চাদের মত, অধররস অস্বততৃল্য (কিন্ত) কেশগ্রহণসহকারে চুম্বন কোন 

বস্তর তুল্য।) 
জয়দেবও কেশাকর্ষণপূর্বক হুম্বনের কথা বলেছেন__ 

চরণরণিতমণিনৃুরয়পরিপুরিতসরতবিতানম্। 

মখরবিশুঙ্ঘলমেখলয়৷ সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥-_গীত ২1১৬ 

[ আমার পায়ের নৃপুর বাজতে থাকলে যাঁর সুরতবিতান পুর্ণ হত, আমার মুখর মেখল! 
অবিশ্স্ত হলে কেশাকর্ষণপুর্বক চুম্বন করতেন । ] 

গাথাকারের ভাষাটিও পর্যন্ত জয়দেব গ্রহণ করেছেন-_-“সকঅ-গংগহ-রহসুজ্জল-হুম্বণঅং, 

এরই সংস্কৃত পাঠ “সকচগ্রহচুম্বনদানম্ বলা চলে। 

অন্যত্রও এই কেশাকর্মণপূর্বক চুম্বনের কথা আছে-_ 

হস্তেনানুমিতঃ কচেইধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ।-- গীত ১২1১১ 

প্রিয়জনবিরহে অশোকলত দ্বারা রমণীদের তাঁপিত হবার কথা একটি গাথ। থেকে 

জানতে পারা যায় 

তাবিজ্জন্তি অসোএহি' নিও দইঅ বিরহম্মি।--১৭ 

[ প্রিয়জনবিরহে বিদগ্ধ বণিতার1ও অশোকলত। দ্বার তাঁপিত হয়। ] 

রাধাও বিরহে অশোকলতিকার দ্বার! পীড়িত হয়েছে দেখতে পাই-_ 
দুরালোৌকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-_গীত ২২০ 

[ ঈষছ্িকশিত নতুন অশোকলতা আমর চোখকে পীড়া দিচ্ছে। ] 

রমণীর সূচতুরলীলাবিভ্রমের সুন্দর স্বাক্ষর একটি গাথাতে রয়েছে__ 

মালারী ললিউল্লুলিঅ-বাহু-মূলেহি' তরুণ-হিঅআইং । 
উল্তুরই সঙ্জুন্তুরিআই কুসুমাই দাবেস্তী ॥--৬1৯৬ (অজ্ঞাত ) 

[ মালিনী সদ্যঃ ছিন্ন কুসুম দেখাতে গিয়ে তার সুন্দর ও বিশাল স্তন দ্বার স্ববকদের 
হাদয় ব্যাকুল করে তুলছে । ] 

স্তনমণ্ডলকে প্রদর্শন করানোর একটি সচেতন অভিপ্রায় মালিনীর আচরণে গৃঢ় রয়েছে 
মনে করি। 
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গোপীরাও কৃষ্ণকে এমনভাবে কামনাকৃল করতে চেয়েছে-_ 

সাকুতন্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধন্মিল্পমুল্লাসিত । 

জবল্লীকমলীকদশিতভুজা মৃলার্ধদৃষ্টস্তনম্ ॥__গীত ২।২১ 

[ গোপীরা আকুতিব্যঞ্জক হাসি, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী করছে, কেশপাশবন্ধনে 

ব্যগ্র হয়ে পীনকুচাপ্ধভাগ প্রদর্শন ছলে বাহুমল থেকে বসন দ্বর করছে । ] 
গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের দ্বিতীয় শ্লোক “ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনক্ষবাপ- 

ব্রণখিন্নমানসঃ, ইত্যাদি গাথার ভাবপ্রেরণায় লেখা এ কথা স্পট করে বলা না 
গেলেও “অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ অংশটুকু “গাহাসত্তসঈ'-র একটি গাথার 'মঅণ- 

সরাহঅ হিঅঅ-ব্বণ' অংশের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে । প্ররো গাথাটি এই__ 

অজ্জ সহি কেণ গোসে কং পি মণে বল্লভ' ভরন্তেণ। 

অম্হং মঅণ-সরাহঅ হিঅঅ ব্বণফোডণং গীঅং ॥--81৮১ (কেশব ) 

[ হে সখি, মনে হয় আজ প্রাতে কে যেন প্রিয়তমাকে স্মরণ করে এ ভাবে গাইছে, 

যাতে আমাদের মদনবাণদ্বারা আহত হৃদয়ের ব্রণ ফেটে যাচ্ছে । ] 

লজ্জাবিভ্রমজড়িত প্রিয়ার মুখখানি স্মরণ করছে নায়ক । আকুলিত কুস্তল যেন ভ্রমর, 
দলিত আনন বায়ুভরে আন্দোলিত পুর্ণ শতদল । 

ভরিমো৷ সে গহিআহর-ধূঅ-সীস-পহেলিরালআউলিঅং 

বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরাঁলি-পইঞ্স-কমলং ব ॥- ১৭৮ (মুক্তাধর ) 

[ (ছ্স্বনার্থ ) অধর গৃহীত হলে মাঁথা ও চুল ঘুরিয়ে আকুলিত তার মুখখানি মনে করছি, 

মধুলোভে তরপিত ভ্রমরবেন্টিত পদ্মের মত দেখাচ্ছিল। ] 
ঠিক অনুরূপভাবে কৃষ্ণও স্মরণ করছে 'রাঁধাকে । ভাব ও ভাষায় হুবন্থই মিল । 

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলজ্ব কৌপভরেণ। 

শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥- গীত ৩1৫ 

[আমি তার কোপকুটিল জঙ্তায়ুক্ত মুখমণ্ডল মনে করছি । . মনে হচ্ছে, রক্তপক্মের 

উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরে বেড়াচ্ছে 

প্রতীক্ষাকারী নায়কের নিকট নায়িকা! তার বিলম্বজনিত অপরাধের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা 

করছে। এমনটি আর কখনও হবে ন1 কাতর মিনতি জানাচ্ছে 

অলিঅপপ্রসুত্তঅ বিণীমীলিঅচ্ছ দে সুহঅ মক্কা ওআসং। 
গণ্ড-পরিউন্বণাপুলই অঙ্গ প পুণো চিরাইস্সং ॥- ১।২০ (হন্্রস্বামী ) 

[ হে সৃভগ, মিথ্যা ঘুমে চোখবন্ধ করলে গণুহ্ম্বনে পুলকিত হচ্ছ। ( শয্যামধ্যে ) 

আমাকে স্থান দাও, আমি আর ( ভবিষ্যতে ) এমন বিলম্ব করব না। ] 

যমুনাকুলে কুঞ্জে বসে কৃষ্ণও ঠিক এরূপভাবেই রাধার উদ্দেশে বলছে _ 
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদুশং ন করোমি । 

দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্বাথেন দুনোমি ॥-গীত ৩।৯ 



৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

[ক্ষমা কর, এমন অপরাধ আমি আর কখনও করব না, সুন্দরি তোমার বিরহে কাতর 

হয়েছি । আমায় দেখা দাও। ] 

আমার হাদয়ই তোমার বাসস্থান, আমার হৃদয়ে তুমি নিহিত--এরূপ কথা নায়িকা 
নায়কের উদ্দেশ্যে বলেছে, এমন কয়েকটি গাথা! আছে । 

'রাগভরিএবিহিঅএ সৃহস ণিহিত্তে।” (৭1৬৫), 'তুদ্ম বসই তি হিঅঅ' (১৪০) ইত্যাদি । 

কৃষ্ণও রাধাকে উদ্দেশ করে বলেছে “তামহং হৃদি সঙ্গতাং নিশং' ইত্যাদি । রাধার 

জপল্লব ধনু, অপাঙ্গবীক্ষণ ( কটাক্ষ) তার শর এবং শ্রবণপ্রান্ত সেই ধনুর গুণরূপ-_ 

জপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্ষিতানি । | 

বাণা গুণঃ শ্রবণ পালিরিতি ম্মরেণ ॥-_গীত ৩।১৩ 
এর সঙ্গে সহজেই তুলনীয় এই গাথাটি__ 

মারেসি কং ণ যুদ্ধে ইমেণ বত্তত্ত তিকৃখ বিসমেপ। 

ত্বলআ-চাব বিণিগগঅ-তিকৃখঅরদ্ধচ্ছিভল্লেণ ॥--৬1৪ ( অজ্ঞাত ) 
[ হেমুগ্ধে, তোমার পর্য্তরক্ত, তীক্ষ ও বিষম জলতাচাঁপ হতে বেরোনো৷ এবং তীক্ষ 

আধবোজ]| এই চোখের বাণে কাকে ন! মারতে পার ? ] 

অবশ্য জয়দেব গাথাকারই দ্বার! প্রাণিত হয়েছিলেন, এমন কথা এখানে জোরপূর্বক 

বলা চলে না। জ্রকে ধনু এবং নয়নকে বাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এমন সংস্কৃত 

কবিতা! মিলবে । কালিদাসের নামে আরোপিত শৃঙ্গারতিলকে অনুরূপ ভাবের একটি শ্লোক 
পাওয়া যায়। গ্লৌোকটি এই প্রকার-_ 

ইয়ং ব্যাধায়তে বালা, জরস্যাঃ কারমুকায়তে । 
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণাঁয়তে ॥--১৪শ ক্লোক 

[ এবালিকা সাক্ষাং ব্যাধ। এর জদ্ধয় ধনু এবং কুটিল কটাক্ষ সুতীক্ষ বাণ। হায়, 

আমার মন এ ব্যাধের হাতে হরিণের মত হল । ] 

অবশ্য প্রাকৃত কবিতাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করলে এই ভাবটি গাথ। থেকেই সংস্কৃত 

কবিরা আহরগ করছেন স্বীকার করতে হয় এবং সে স্থলে জয়দেব পরোক্ষভাবে গাথাকার 

দ্বার প্রভাবিত নিষ্বিধায় বলা চলে । অনুরাগের প্রগাঢ়তায় নায়িকা প্রতি অঙ্গেই অনুভব 
করে নায়কের স্পর্শসুখ । দৈব যে হৃদয়স্থিত প্রিয়তমকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, তা সে 
ভালো জানে । তাই সে বলে-- 

রূঅং অচ্ছীস ঠিঅং ফরিসো অঙ্গেসু জম্মিঅং কণ্ঠে । 
হিঅঅং হিঅএ পিহিঅং বিওঅইং কিং খ দেব্বেণ ।_-২1৩২ (ব্রক্মগতি ) 

[ দৈব কি আমার চোখে লেগে থাকা (প্রিয়ের ) রূপ, অঙ্গে জড়িত তার স্পর্শসুখ, কানে 

লেগে থাক! তার কথা এবং হৃদয়ে নিহিত তার হৃদয় বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হবে 2] 
রাধার চিস্তামগ্ন কও বলে-_ 

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্গিগ্ধ৷ দ্বশো ধিভ্রমা 
সতদবক্ত ম্বজসৌরভং স চ সৃধাস্যন্দী গিরাং বক্রিম!। 
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সা বিশ্বাধর মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেহপি চেন্নানসং 
তস্যাঁং লগ্নসমাধিহত্ত বিরহ ব্যাধিঃ কথং বর্ধতে ॥-_গীত ৩1১৫ 

[তার চিন্তায় মন মগ্ন। সর্বাঙ্গে তার স্পর্শসূখ । চোখে সেই তরল স্বিগ্ধ দৃর্টিবিভ্রম, 
নাসিকায় সুখপদ্মের সৌরভ আতঘ্রাণ, কানে সেই সুধাক্ষরা বাণীশ্রবণ আর জিহবাতে 
বিশ্বাধরের মাধুরী অনুভব করছি। তবুও বিরহব্যাধি বাড়ছে। হুবন্থু গাথারই ভাব আশ্রয়ে 
লেখা বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না। দয়িতকে ভোলা অসম্ভব, তার অনুত্তিতে 
সর্ধেক্দ্িয় বিভোর, এই কথাটিই গাথাটিতে গৃঢ়। কৃষ্ণ রাধাকে সরবেন্দর্িয়ে অনুভব করছে, 

তাঁকে কিছুতে ভুলতে পারছে না এই অর্থ গীতগোবিন্দেও নিহিত। ভাব একই বলা যায়__ 

তবে জয়দেবের কবিপ্রতিভা ভিন্নতর বাক্যবিন্যাসে নতুন রূপ দিয়েছে মাত্র । বিরহে 

নায়িকার আত্মপরভেদলুপ্ত। ধ্যানে দগ়্িতকে আলিঙ্গন করছে ভেবে সে নিজেকেই 
আলিঙ্গন করে । 

সঅণে চিস্তামইঅং কাউণ পিঅং নিমীলিঅচ্ছীএ । 

অপ্লাণে। উপউটো। পসিটিল-বলআহি” বাহাহিং ॥-_-২৩৩ ( অজ্ঞাত) 

[চোখ বু'জে শয্যার উপর (সে কামিনী) নিজ প্রিয়কে চিস্তাস্থিত করে (বিরহে ) 

প্রশিথিল ধলয়যুক্ত বাহু দিয়ে নিজেকেই আলিঙ্গন করছে । ] 

কৃষ্ণবিরহাকুলা রাধাও এভাবেই কৃষ্ণকে ধ্যানে কল্পনা করে আলিঙ্গন করছে-_ 

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীপদ্বরাপমূ। 
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥_গীত ৪1৮ 

[ অতি দর্নভ তোমার মৃত্তি ধ্যান কল্পনা করে বিলাপ করছে, হাসছে, বিষণ্ন হচ্ছে, কাদছে 

এবং কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করছে । ] 

(“তবতপ্রাপ্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, পুনরন্তরধ্যানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনংস্করস্তং 
অনুধাবতি, পুনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি,__বালবোধিনী টাক] 1) 

জয়দেব এ ভাবটুকু গাথাকার থেকে নিয়েছিলেন, নিশ্চয় করে বলা যায় না, কারণ 
শ্রীমপ্তাগবতেও অনুরূপ ভাবযুক্ত শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায়-_ 

তং কাচিন্নেত্ররন্ত্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ। 

গুলকাস্থ্যুপগ্যহ্ান্তে যোগীবানন্দসমৃপ্ধূতা ॥__-১০1৩২।৮ 

[কোন গোপী নেত্ররজ্জের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন, পরে আলিঙ্গনপুর্বক যোগীর 
ন্যায় চোখ বু'জে পুলকিত দেহে আনন্দমগ্ন হয়ে রইল | ] 

জহলণের সুক্তিমুক্তাবলীতেও অনুরূপ ভাবের একটি ক্লোক উদ্ধত হয়েছে__ 
ত্বাং চিস্তাপরিকক্সিতং সৃভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিত 

শুন্যালিঙ্গনসঞ্চলদ্ভুজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি | ইত্যাদি--881২৩ 

[ হে সৃভগ, চিন্তাপরিকল্লিত তোমাকে ( উপস্থিত) মনে করে সেই রোমাঞ্চিত (বাল! ) 
শৃন্তালিঙ্গনে প্রসারিত হাত দিয়ে নিজেকে আলিঙ্গন করে । ] 
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এই গ্লোকটি যে উপরোক্ত গাথার ভাব অনুসরণে লেখা তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। 

শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং। 

চিরবিরহেণ বিলোক্য গ্ুষ্পিতাগ্রাম্ ॥-_গীত ৪২২ 

[ রসালের শাখা! তার অগ্রে গুস্প দেখি । 

কেমনে জীবন রহে তুমি তার সাক্ষী ॥ 

_রসময় দাসকৃত অনুবাদ ] 

ঠিক যেন নিয়োক্ত গাথাটিরই ভাবেরই অনুরণন - 
খেমং কন্তো খেমং জো সো খুজ্জম্বও ঘরদ্দারে । ". 

তস্স কিল মগআও কো বি অণখো। সমুপ্লগো 1৫1৯৯ ( অজ্ঞাত ) 

[ (আমার ) কুশল কেমনে সম্ভব £ গৃহদ্বারে যে ক্ষুদ্র আত্মবৃক্ষটি বর্তমান আছে, 

সেইটিই আমার ক্ষেম সৃচনা করছে। (দেখ) এর মাথা থেকে কি একট অনর্থভৃত 
( অর্থাং ) মুকুল বেরিয়েছে । ] 

একটি গাথাঁতে আছে-_- 

অচ্ছেরং বণিহিং বিঅ সগৃগে রজ্জং ব অমঅ-পাণং ব। 

আসি মৃহ তং মহুত্বং বিণিঅংসন-দংসনং তীএ ॥--২২৫ (রাম) 

[বিবন্ত্রীবস্থায় তার (সে রমণীর) দর্শন আমার নিকট সেই মুহূর্তে অন্ভুতরূপ, 

নিধিপ্রাপ্তিবূপ, স্বর্গে রাজ্যলাভরূপ, এমন কি অম্বতপানরূপ প্রতীয়মান হয়েছিল । ] 

নগ্রনারীদেহের সৌন্দর্যদর্শনে যে নিধিপ্রাপ্তির আনন্দলাভ ঘটে, জয়দেবও সে কথা 

বলেছেন-_- 

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্। 
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥__-গীত ৫।১৩ 

[ হে কমললোচনে, কিশলয়সধ্যাস্থিত তোমার মেখলামুক্ত বন্ত্রহীন ( অনাবৃত ) জঘনদেশ 

দর্শনে কৃষ্ণ নিধিদর্শনের তুল্য আনন্দিত হবেন। ] 

হুবহু গাথার ভাবের অনুসরণে লেখা । এমন কি ভাষাও গাথা থেকে আহত। 

'বিগলিত বসনং' এবং “নিধিমিব' একরকম “বিনিঅংসণ' ও 'নিহিংবিঅ"-রই সংস্কৃত 

পাঠ। | 
নায়ক আসছে ভেবে কুঞ্জে অপেক্ষমানা নায়িকার কান পেতে জীর্ণপত্রের মর্মর শব 

শোনার একটি মনোরম চিত্র নিমের গাথাটিতে পাওয় যায়__ 

আজঞ্নলেই অডঅগা কুডঙ্গ হেট্ঠশ্মি দিল্ন-সংকেআ। 
অগশগপঅ-পেল্লিআণং মন্মরঅং জপ্-পভাপং £__81৬৫ ( মধ্য ) 

[নিকুঞঙ্জতলে দত্তসংকেতা অসতী ( তোমার) পাদাগ্রদ্বার! প্রহত জীর্ঘপত্রগুলির মর্মর 
শব শুনছে । ] 



সংখ্য। ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঙঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৪৯ 

ঠিক এই গাথার সঙ্গে একটা যেন ক্ষীণগত সাদৃশ্য নীচের বর্ণনাগুলিতে মিলে-_ 
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদ্বপযানমূ 1__গীত ৫1১০ 

অঙ্গেঘীভরণং করোতি রহুশঃ পত্রেহপি সঞ্চারিণি-__গীত ৬1১১ 
প্রথমটিতে কৃষ্ণ পত্র শব্দে চমকিত রাধা আসছে ভেবে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে রাধা 

পত্রসঞ্চালনে চমকিত কৃষ্ণ আসবে ভেবে । জয়দেব কি গ্াথাকার থেকে প্রেরণা 
পেয়েছিলেন ? 

প্রণয়কুপিতা কান্তাকে প্রসন্ন করার জন্য নায়ক বলছে__ 

দে সুঅণু পসিঅ এণহিং প্ুঁনো! বি সুলহাই রূসিঅব্বাইং । 
এস! মঅচ্ছি মঅ লাঞ্চণুজ্জন। গলই ছণ-রাঈ ॥--৫।৬৬ ( অজ্ঞাত ) 

[হে সুতনু এখন প্রসন্ন হও, রোষভাব অন্য সময়ে সুলভ হবে । হে মৃগাক্ষি, চত্ত্রোজ্বপা 
উৎসব রজনী শেষ হয়ে যাচ্ছে । ] 

ঠিক অনুরূপ ভাষাতেই দ্বতী রাধাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে__ 
হরিরভিমাঁনী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্ । 

কুরু মম বচনং সত্বররচনং পুরয় মধুরিপুকামমূ ॥__গীত ৫1১৪ 

[হরি তোমাতে অনুরাগী, রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমার কথা রাখ, সত্বর 
বেশবাস করে মধুরিপুর কামনা পুর্ণ কর । ] 

'ত্রিভ্ববনমপি তন্ময়ং বিরহে'__বিরহবেদনায় রাধা যেদিকেই তাকায়, সেইদিকেই কৃষ্ণকে 
দেখতে পায়_-এমন কথা দৃতী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে__ 

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবস্তম্ । 

তদধরমধুরমধুনি পিবস্তম্ ॥-_গীত ৬২ 

[ নির্জনে তার অধরপানকুশল তোমাকেই দিকে দিকে দেখছে । ] 

এ তো নিম্ন গাঁথাটিরই ভাবের প্রতিলিপি বলা যায়__ 
জং জং প্ুলএমি দিসং পুরং লিহিও ব্ব দীসসে ততো 
ত্বৃহ পড়িমা--পডিবাডিং বহই ব সঅলং দিসা অক্কং ॥_-৬1৩০ ( অজ্ঞাত ) 

[যে যে দিকে তাকাই, সে সে দিকেই তোমাকে দেখতে পাই । সকল দিকচক্রই যেন 

তোমার ছবি সাজিয়ে রেখেছে । ] 

দৃতী রাধার বিরহখিন্ন অবস্থার কথা কৃষ্ণকে জানাচ্ছে__ 
ত্বদভিসরণরভসেন বলম্তী । 

পততি পদানি কিয়ন্তি চলস্তী ॥-_গীত ৬1৩ 

[ তোমার উদ্দেশে এগিয়ে কয়েক পা গিয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে । ] 
একটি গাথাকেও বিরহখিন্ন! নায়িকার অনেকট1 এই পরিচয়ই মিলে-_ 

' তুহ দংসণে সঅপহা সদ্দং সোউশ নি গৃগদ1 জাইং । 
তই বোলীপে তাইং পআই বোব্বিআ। জাজ! ॥--৬1৫ ( অজ্ঞাত ) 
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[ তোমাকে দেখবে বলে কণ্ঠস্বর শুনে যে কয়েক পা এগিয়েছিল-__তুমি চলে গেলে পর 
সেই কয়েক পা তাকে বয়ে আনতে হয়েছিল । ] 

নায়িকার গমনে অশক্তি ও ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়াই সূচিত হয়েছে এখানে । 

পথিক প্রিয়াবিরহে প্রিয়াসদ্বশ বন্তকে কখনো! আলিঙ্গন, কখনে! চুম্বন, কখনো ব1 

বুকে স্থাপন করছে__ 

অগ্ঘাই ছিবই চুস্বই ঠেবই হিঅঅন্মি জণিঅ-রোমঞ্চো । 
জাআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছং পহিও মহুঅ-্উপফং ॥--৭1৩৯ € অজ্ঞাত ) 

[ দেখ পথিক জায়ার কপোলসদৃশ মধুকপুষ্পটিকে পেয়ে (কখনো এর ) আত্ত্রাণ নিচ্ছে, 
(কখনো একে) স্পর্শ করছে, (কখনে।) বা চুম্বন করছে, কখনও রোমাঞ্চিত শরীরে বুকে 
রাখছে । ] ্ 

রাঁধাও অনুরূপভাবে কৃষ্ণসদৃশ জলদবর্ণ অন্ধকারকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করছে__ 

শ্লিহ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পমূ । ্ 

হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্লমূ ॥--গীত ৯৭ 

[ হরি এসেছে এই ভেবে জলদসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করছে। ] 
রাধার এই বিরহউন্মত্ত ছবিটি অঙ্কনে জয়দেব পৃর্ধোক্ত গাথার্টির দ্বারা বিশেষভাবে 

অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দ্ৃঢ়বিশ্বাস। লৌকিক নরনারীর প্রণয়রাগকে কেমন রাধাকৃফণের 
প্রেমের ্টাচে ঢেলে ফেলা হয়েছে, এগুলি থেকে তার স্পট নিদর্শন পাওয়া যাঁবে। 

কৃষ্ণের সঙ্গে রমণকারী কোনও নারীর সৌভাগ্যের কথ বলতে গিয়ে রাধা বলছে-_ 

স্মরসমররোচিতবিবচিতবেশা] ৷ 

গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥ 
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি মুবতিরধিকগুণ! ॥__ গীত ৭1১৩ 

[ প্রিয়সখি কৃষ্ণ অবশ্যই কোন রমণীর সঙ্গে রমণ করছে । সে নারী আমাপেক্ষা 
গুণবতী সন্দেহ নেই। সে অবশ্যই কামমুদ্ধের উপযুক্ত বেশডূষায় সুসজ্জিত । তার কেশপাশ 

শিথিল হয়েছে এবং এর ফলে ফুল খসে পড়ছে । 
একটি গাথাতেও রমণকারী নারীর অনুরূপ চিত্র.পাওয়া যায় 

খিঞ্সস্স উরে পইপে ঠবেই গিম্হাবরপৃহ- | 
ওলং গলত্তকুসুমং পৃহাণ সৃঅন্ধং চিউর-ভারং ॥--৩৯৯ ( অবস্তিবর্ষা ) 

[শ্রীষ্মকালের অপরান্ধে রমণকারী খিল্ন পতির বুকের উপরে (প্রিয়তম1 ) তাঁর ভেজা, 
গলিতপুৃষ্প ও ল্লানসুগন্ধি চুলগুলি রাখছে । ] 

খণ্ডিত রাধা প্রণিপাত সহকারে অনুনয়বিনয়কারী কৃষ্ণকে তিরস্কার করছে-_ 

রজনিজনিত গুরুজাগররাগকষাবিতমলসনিমেষং | 

বহুতি নয়নমনুরাগমিব স্কুটমদিতরসাভিনিবেশম্। 
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হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং 
তামনুসর সরসীরুহলোচন যাত্বহরতি বিষাদম্ ॥- গীত ৮২ 

[ গত রাত্রির গুরুজাগরণজনিত আলফ্যে তোমার রক্তবর্ণ চোখ বু'জে আসছে । মনে 
হচ্ছে যেন, প্রপয়িনীর প্রেমরসাবেশের পরিস্ফুটিত অনুরাগ ধারণ করছে। হরি হরি, মাধব 
তুমি যাও। কেশব, তুমি যাও। আর কপট বাক্য বল না। হে কমললোচন, যে তোমার 
বিষাদ দূর করবে, তার কাছেই যাও। 1 

ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন না করলেও প্রথম চরণটির ভাষা একটি গাঁথার প্রথম চরণের 

ভাষার সদৃশ-__ 
উজ্জীগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্ছী”_-৫1৮২ ( অজ্ঞাত ) 

[ নয়নদ্বয় অতি জাগরণে আরক্ত ও ভারাক্রীস্ত । ] 

আর শেষের হ্টি চরণের ভাব একটি গাথার ভাবের সঙ্গে মিলে । গাথাটিতে অন্যাসক্ত 

অথচ প্রিয়বাদী নায়ককে নায়িকা সরোষে বলছে-_ 

হিঅআহিত্তে৷ পসরন্তি জাই অন্নাই তাই বঅণাইং। 
ওসরসূ কিং ইমেহিং অহরুত্তর-মেও-ভণিএহিং--?1৫১ ( অজ্ঞাত ) 

[ হৃদয় হতে যে সকল বাক্য বল তা অন্প্রকারের । (কাছ থেকে) সরে যাও। এসব 

অধরোত্র (অর্থাৎ কপট ) বচনের কি প্রয়োজন আছে 2] 

পাদপতিত নায়ককে ফিরিয়ে দেবার জন্য সখী নায়িকাকে অনুযোগ করছে__ 

1অ-পডিও এ গণিও পিঅং ভণস্তে! বি পি অগ্লিঅং ভপিও । 

বচ্চন্তে! বি প রুদ্ধো৷ ভণ কস্স কএ কও মাণো ॥ ৫২২ (অজ্ঞাত ) 

[পায়ে পড়লেও গণ্য করনি। প্রিয় কথা বললেও অপ্রিয় শুনিয়েছ। চলে গেলেও 

তাঁকে রোধ করনি, বলত, কার জন্য এত মান ?] 

রাধাকেও সর্থীরা অনুযোগ করছে এভাবেই-_ 

সনিগ্ধে যং পুরুষাসি যং প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি। 
দ্বেষং যাসি যদবম্থখে বিমখতাং যাতাসি তথ্মিন্ প্রিয়ে ॥__গীত ৯।১০ 

[হে মানিনি! তুমি যখন স্রেহবানের প্রতি নিষ্ুরতা, বিনত্রের প্রতি ওদাসীন্য, 

অনুরাগীর প্রতি ছেষ ও প্রণয়িনীর প্রতি বিমুখত] দেখিয়েছ। ] 

অবশ্য এই জাতীয় কবিত। জয়দেবের পূর্বে সংস্কতে অনেক লিখিত হয়েছে । অমরুশতকে 

এ ভাবের কবিতার দৃষ্টান্ত মিলবে । | 

কৃষ্চের বলবিত হারের বর্ণনা করিতে গিয়ে জয়দেব বলছেন-_ 

_.. হারমমলভরতারমুরসি দধতং পরিলম্থ্যবিদুরমূ। 
স্ষুটতরফেণকদস্বকরস্বিতমিত যযুনাজলপুরমূ £--গাঁত ১১৯২৫ 

[ কালিম্দী সঙ্গিলে ফেনপুঞ্জবৎ তদীয় “বক্ষে লঙ্ষিত মুক্তাহার শোভা পেতে 
লাগিল । ] 



৫২ | _ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা বর্ষ ৭৫. 

এই বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে গাথারই অনুসরণে দেওয়া মনে করি । গাথাকারও নায়িকার 
বক্ষঃস্থিত হারের কথ] বলতে গিয়ে যমুনার ফেনপ্ুঞ্জের সঙ্গে তুলন1 করেছেন-_ 

মগ্গংচিঅ অলহন্তে! হারে! পীণু্আণ অণআণং । 

উব্বিগ্গো! ভমই উরে জমুণা-ণই ফেপপ্ুর্জো বব ॥-__-৭1৬৯ ( অজ্ঞাত) 
[ পীন ও উন্নত স্তনের মধ্যে পথ না পেয়ে হারটি যেন যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ন্যায় 

উদ্বেগমৃক্ত হয়ে ( ইতস্ততঃ ) ঘুরে বেড়াচ্ছে । ] 
কান্তকে নিন্দা করে স্বয়ং পুরুষায়িত কার্ষে ব্যাপৃতা কান্তাকে শ্রমক্লান্ত দেখে কান্ত 

পরিহাস করে বলছে-_ 

সিহিপিচ্ছলুলিঅকেসে বেবস্তেরু বিণিমীলিজচ্ছি। 

দরপুরিসাইরি বিস্বমরি জাণসু পরিসাণ" জং দু্ষুখং ॥--১1৫২ (বেসর ) 
[ হে ঈষং প্ুরুষায়িত কার্ধে বিশ্রামশীলে ! তোমার কেশ ময়ুরগুচ্ছের ন্যায় বিশ্রস্ত, 

তোমার উরু দুটি কাপছে, তোমার চোখ বুজে আসছে, এখন বোঝ পুরুষদের কত- 
খানি দুঃখ । ] 

ঠিক এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের বিপরীত রুতিবিহারের বর্ণনায়__ 

মারাঙ্কে রতিকেলিসম্কুলরণারস্ে তয় সাহস 
প্রায়ং কাত্তজয়ায় কিঞ্চিত্িপরি প্রারস্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ। 

নিম্পন্দ৷ জঘনস্থলী শিথিলত। দৌর্বল্লিরংকম্পিতং 

বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি |--গীত ১২১২ 
[ রতিকেলিরূপসংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করার জন্য বুকে আরোহণ করে সাহস- 

ভরে, রাধা যে কাজ আরম্ভ করেছিল, তাতে তার জঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বাহুলত! শিথিল, বুক 
কম্পিত ও চোখ নিমীলিত হয়েছিল । স্ত্রীলৌশকে কি কখন পুরুষোচিত কার্য করতে পারে 1] 

জয়দেব যে গাহাসত্ুসঈ”র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উপরোক্ত আলোচন। থেকে তা 

স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। এ পর্যন্ত গাথাগুলির সঙ্গে জয়দেবের যে ভাবসাদৃশ্য দেখিয়েছি 
তাতে জয়দেবের অসাধারণ কবিত্ৃশক্তি গাথাগুলিকে নবতর মাধুর্ষে সিঞ্চিত করে 
রসের নির্ঝর করে তুলেছে, দেখা যাবে। জয়দেব গাথাকারদের তুলনায় রমণীয় 
ললিত্য ও রসসৌন্দর্ষের পরিচয় দিলেও নিয্মোক্ত ক্ষেত্রে মনে হয়, জয়দেবের কবি- 
প্রতিভা অত্যন্ত ম্লানচিত্র' একেছে। স্বুরতাবসানে, মন্মথের উদ্দাম ক্রীড়ার সমাপ্তিতে 

রাধার সচেতন দৃষ্টি আবিষ্কার করেছে নিজের নগ্রতা। লজ্জাবিষ্টা রাধা কৃষ্ণের 
লুক্বদূৃর্টি.েকে আত্মরক্ষার জন্য স্তন ও জঘনদেশকে হাতের দ্বার! আবৃত করেছে । 

কাঞ্চী কাঞ্চিদ্গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ। 

গশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিপুলিত ্রপ্ধরেয়ং বিনোতি ।-_গ্ীীত ১২1১৮ 

[ম্মলিতকাক্ষী, বিবসনাহেতু স্তন ও জঘনদেশ হাত দ্বারা ০০৪৪ লজ্জিত দৃর্টিপাতে 
আমায় আনন্দিত করছে । ] | | 
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কৃষ্ণের ক্ষুধিত দৃষ্টি থেকে রাধার এ ভাবে আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং কৃষ্ণের তাই দেখে 

আনন্দলাভ এতে কাব্যসৌন্দর্য বেড়েছে বলে মনে হয় না। বরং দৃর্টিপীড়নকারী এক 
চিত্রের সম্মুখীন হতে হয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। অথচ একটি গাথাতেও 
সুরতাবসানে নগ্ন নারীর লজ্জাবিধুরত। দেখানো হয়েছে এবং এমন শোভন সুন্দর করে 
দেখানো হয়েছে যে গাথাকারের কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না! করে থাকা যায় না। 

গাথাটি এই | 

রইবিরমলজ্জিআও অপ্পত্ত-ণিঅংসণাঁণ্ড সহস ব্ব। 

ঢব্ষত্তি পিঅঅমালিঙ্গণেণ জহণং কুলবহুও ॥--৫1৫৯ ( অজ্ঞাত ) 

[ রমণের বিরাম সময়ে লজ্জিত! কুলবধূরা সহসা বস্ত্র না পেয়ে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন 

করে জঘনদেশ আচ্ছাদন করে থাকে । 1 

প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করে নগ্নত1 ঢাঁকবাঁর প্রয়াসটি কবিত্বের দিক থেকে যে খুবই 

উচ্চাঙ্ষের এ বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন । ্ 

গাথাগুলির শূক্গাররসমুক্ত ভাবরাঁজি জয়দেবের গীতগোবিন্দে সঞ্চারিত হয়েছে এতাবং 
আলোচন। থেকে তা পায়! গেল । শুঙ্গাররসপ্রধান এই গাথাগুলির পশ্চাতে কোন 

কোন সমালোচক উৎকট আদিরসের বাহুল্য লক্ষ্য করেছেন ।২৩ তাখুবই সত্য সন্দেহ 
নেই, তবুও এই গাথাগুলির কাব্যরস আস্বাদনে এমনই আনন্দ পাওয়া যায় যে, তীব্র 

আদিরসের ধাঁবকে তা মুহূর্ঠেই ভুলিয়ে দেয়। আর গাথাগুলির সর্বত্রই যে শৃঙ্গাররস 

ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল ত1 মনে হয়না । এ বিষয়ে অধ্যাপক অজিত দর্ত যে মন্তব্য 

করেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, “গাথাসপ্তশতীর সমস্ত কবিতাই 
অতিমাত্রায় প্রেমপ্রগল্ভ নয়। তবে টীকাকারগণ সম্ভবতঃ তৎকালীন রীতি অনুষায়ী প্রায় 
প্রত্যেকটি গাথার মধ্যেই প্রেমব্যপ্রনীকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করায় এবং দেহজ প্রেম- 

সম্ভোগের কথাই বেশি করে পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
কবিতাগুলি অতিমাত্রায় 6০6০ বলে ধারণ জন্মাতে পারে”২৪ আদিরসের হলেও এর 

সাহিত্যিক মূল্য যে উচ্চকোটির রসজ্ঞ সমালোচকের এই অভিমত নিঃসন্দেহে গ্রাহা ।২৫ 
কেবল গোবর্ধনাচার্য ও জয়দেব নন, সেনকুলতিলক লক্ষ্পণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্বের 

২৩। “গাথাসপ্তশতী'র কবিতাগুলি সবই পণ্ডিত কবির রচন] নয়। এবং অধিকাংশ 

কবিতার ভাবও উচ্চনীতিগর্ভ নয়, বরং বিপরীত । অধিকাংশই আদিরসের এমন কি 
স্থল আদিরসের, মেয়েলি আদিরসের কবিতা”. ডঃ সুকুমার সেন £ ভারতীয় সাহিত্যের 
ইতিহাস, ১ম সং, পৃঃ ৪০৯। | 

২৪ । . বিশ্বভারতী পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩, পৃঃ ২৭১। 

২৫। “মুখ্যত -আদিরসের রচন! হলেও"**.*'হালের সংগৃহীত প্রাকৃত গাথাগুলির 

সাহিত্যিক মূল্য খুব উচ্চকোটির 1”--মনোমোতন ঘোষ £ প্রাকৃত সাহিত্য, পৃঃ ৩৫। 



৫৪ | _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

অন্যতম ধোয়ী, শরণ এবং উমাপতি ধরও যে গ্াহাসত্তসঈ”র ভাবপ্রেরণায় প্লোক লিখেছিলেন, 

তা নিয় আলোচন। থেকে প্রতিপন্ন হবে। 

ধোয়ীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পবনদৃত', মেঘদ্ুতের আদর্শে মন্দাক্তান্তা ছন্দে লেখা। রাজা 

লক্ষ্পণসেন দিগ্থিজয় উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দেশে গেলে কুবলয়বর্তী নামে এক গন্রকল্যা তার 
প্রেমমুগ্ধা হয়। বসম্তকালে বিরহবিধুরা কুবলয়বতী পবনকে লঙ্ষ্ণসেনের নিকট গোঁড়ে 
দত হিসাবে পাঠানোর প্রস্তাব করছে, এই হল কাব্যের উপজীব্য । এতে 'গাহাসত্সঈ'র 
গাথার ভাবাদর্শে রচিত দ্ধ একটি লোকের পরিচয় পাওয় যায়। । উদাহরণস্বরূপ নিয়লিখিত 

শ্লোকটি উদ্ধত হল-_ 

রাজন্নুবশীবলয়বনিতাকামুক ত্বৎসকাশা-_ 
দাশাতন্তর্ভবতু সুদ্ধশে৷ দুর্লভঃ প্রেমতন্কঃ । 

কষ্টাং কম্টং পুনরিদমহো স্বপ্ন স্কেতদুষ্ঠী 
নিদ্রাপ্যহ্যাঃ ক্ষণমপি ন যন্নেত্রসীমাৰমেতি ॥--৮৪ 

[ হে রাজন্, আপনি উ্বাবলয়বনিতাকামক । আপনাক্জ সমীপে আশাতস্ত সৃখদর্শন- 

যোগ্য কিন্তু প্রেমতন্ত দর্লভ। ইহা কষ্ট অপেক্ষাও কষ্টতর । অহো। স্বপ্রসঙ্কেতদৃতী নিদ্রা 
ক্ষণতরেও নেত্রসীমার গোচরীভূত হইতেছে না। ] 

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে “গাহাসত্তসঈ'র নিয়োক্ত গাথাটি_ 
ধঙ্জা1 তা মহিলাও জ। দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছত্তি ৷ 

ণিদ্দ বিবঅ তেণ বিণ ৭ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥-- 81৯৭ ( মলয়শেখর ) 

[ যার! দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে সেই মহিলারা ধন্য । তাঁর বিরহে (আমার ) ঘবুমই 

আসে না, কে স্বপ্র দেখবে ?] 
'পবনদৃত” ছাড়াও ধোয়ীর নামাঙ্কিত কিছু শ্লোক সন্বক্তিকর্ণাম্বত, সুভাধিতমুস্তাবলী ও 

শাঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি কোশকাব্যে ধৃত হয়েছে । এই প্লোকগুলির কোন কোনটিতে গাথা- 

গুলির ভাবছায়া দৃষ্ট হবে । সব্বক্তিকর্ণাম্বতে ধৃত ধোয়ীর এই শ্লোকটি নিয়লিখিতরূপ-_ 

সংরুদ্ধাঃ কথমপ্যমঙ্গলভয়াং পল্জ্লান্তরব্যাপিনে। 

ঘপৃযুত্তানীকৃতলোচনং নিপুণয়! বাম্পান্তসাং বিন্দবঃ। 

স্যস্যন্তাঃ সহকারপল্লবমথ ব্যানম্য পত্যুঃ পুরো 

ধারাইবাহিভিরেব লোচনজলৈর্ধারাঘটঃ পৃরিতঃ ॥--২1৫১২ 

[চতুর রমণী পক্ষ্ব্যাপী অঙ্রবিন্্গুলি অমঙ্গলভয়ে চোখ তুলে অতি কষ্টে নিবারণ 
করছে। (কিস্ত) পতির সামনে নত হয়ে আতম্্রশাখা রাখার কালে তার অশ্রধারায় 

জঙলঘট ভরে গেছে । ] 
এর সঙ্গে তুলনীয় এই গাথাটি-_ 

পিঅ-সংভরণ-পলোট্ঠস্ত-বাহধারা-পিবাঅ-ভীআএ। . 

দিজ্জই বন্ক-গশীবাএ দীবও পহিঅ-জাআএ হ--৩।২২ (ব্রক্গড়ারী ). 



সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৫৫ 

[প্রিয়জনের স্মরণে, চোখে আগত অশ্রুর (দীপের উপর ) পতনরূপ (অমঙ্গলের ) 

ভয়ে ভীত হয়ে, পথিকজায়' গ্রীব। বাঁকিয়ে ( সন্ধ্যা ) দীপ দিচ্ছে। ] 

নখক্ষতমুক্ত জঘনে মেখলাম্পর্শের ফলে রমণীর মুখবিকারের কথা একটি গাথাতে পাওয়া! 
পা: | 

মসিণং চঙ্কম্মস্তী পএ পএ কুণই কীস মুহভঙ্গং। 
গুণং সে মেহলিআ1 জহণ-গঅং ছিবই পহ-বন্তিং ॥--৫1৬৩ ( অজ্ঞাত ) 

[ কেন মস্ূ্ণ. পথে যেতে যেতে প্রতিপদে মুখবিকার করছে ? নিশ্চয়ই তার মেখল! 

জঘনগত নখ (ক্ষত) পংক্তি স্পর্শ করছে । ] 

ধোয়ীর নিম্নোক্ত শ্লোকটিতেও এ ধরণের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এটি রচনাকালে 

উপরোক্ত গাথাটির স্মৃতি কবির মনে জাগরূক ছিল, এরূপ অনুমান মনে করি অসংগত 

নয়। শ্লোকটি এই-- 

নিদ্রাজিন্গসদৃশঃ সখী্ঘপি সবৈলক্ষ্য নখাকঙ্কত্রণ- 
ব্যাদস্টাংশুকলেখয়। প্রতিপদং সীংকারিবজেক্দ্রবাঃ । 

ত্বংসেবাসম্বপাগতক্ষিতিত্বজাং নির্যান্তি লীলাগৃহা- 
দেতাঃ প্রোডরতিশ্রমপ্রশিথিলৈরঙ্গৈঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥-__স. ক. ৩৩৩৩ 

[আপনার সেবার্থ উপস্থিত রাজগণের প্রমোদগৃহ থেকে মৃগনয়ন। রমণীর ঘুমজড়ানে' 
চোখে, সখথীদের প্রতি উদাসীন হয়ে, নখক্ষতে বন্ত্রলগ্ন হয়ে, পদে পদে মুখের ব্যথাব্যঙঞ্জক 
সীং সীং শব্ধ করতে করতে অতিরিক্ত রতিশ্রমে শ্রান্তশরীরে বের হচ্ছে । ] . 

শরণের কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। তবে তিনি সৃকবি ছিলেন, তার প্রমাণ সদৃ্তিকর্ণাস্বত 
ও পদ্যাবলীতে তদ্রচিত গ্লোকের উদ্ধৃতি । সদ্বক্তিকর্ণাম্বতে উদ্ধত শরণের একটি শ্লোক 

নিম্লিখিতরূপ-_ 

বাম্পৈনিম্পতয়ানুভিঃ কলুষিত গণ্ডস্থলী চিন্তয়া 

নু চেতঃ কাতরিতং তরঙ্গিতমুরঃ স্বাসোমিভিঃ পীবরৈঃ। 

ইত্থং তছিরহে তদীয় বিপদং দেবী প্রিয়ামৈব বা 

তল্সং বা পরিতাপখিন্নমথব৷ জানাতি প্রষ্পামুধঃ ॥--২1৩৬৪ 
[ প্রবাহিত বাজ্পধারায় তার কপোল মলিন এবং দীর্ঘশ্বাসে বক্ষস্থল কম্পিত হয়েছে, 

এইরূপ তোমার বিরহে তার বিপত্তি রজনী দেবী, পরিতাপখিল্ন শয্যা অথব! কুসুমধনু 

জানে ।] 

একটি গাথাতেও এবপ শুষ্কমলিনদীর্ঘশ্বাসখিল্ন বিরহিপীর পরিচয় পাঁওয়। যায়-_ 

দীহুণহ-পউর-পীসাস-পআবিত্ত বাহ-সলিল-পরিসিতে|। 
সাহেই-সাম-সবলং বতীএ' অহরো। তৃহ বিওএ ॥-_-২1৮৫ ( অজ্ঞাত ) 

(তোমার বিরহে তার অধর দীর্ঘ, উ্ণ ও প্রদ্নর নিঃশ্বাসে তপ্ত ও বাম্পজালে আর্ড হয়ে 
যেন গ্যামশবল নামক ব্রতবিশেষ ( এই ব্রতে নিয়মকারীর প্রথমতঃ আগুনে এবং পরে জলে 

প্রবেশের বিধি আছে ) পালন করছে । ] 
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শ্লোকটির গাথার ভাববস্তর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে । যেখানে গাহাসত্তসঈ' গোবর্ধনাচার্য, 

জয়দেব প্রভৃতির পরিচিত ছিল, সেখানে শরণেরও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিল এমন অনুমাঁনে 

বাধা নেই। তাই যদি হয়, 'গাহাসত্তসঈ'র গাথার ভাব অনুসরণে এই শ্লোকটি রচনা 
অপ্রত্যাশিত নয়। 

পঞ্চরত্বের অন্যতম কবি উমাপতিধর যে গাহাসত্তসঈ"র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সে 

বিষয়ে আমরা দুঢ়মত পোষণ করি। সদ্ক্তিকর্ণামবৃতে ধৃত নিম্মোক্ত শ্লোকটি স্প্টভাবেই 
'গাহাসত্তসঈ'র একটি গাথার ভাব অবলম্বনে রচিত, আমাদের বিশ্বাস। শ্লোকটি এই-__ 

| নামীভিঃ প্রসবৈঃ স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমী বিধত্ে স্বতিং 

নারোঢুং পরিপাকমেদ্বরফলাঃ শক্তি শাখাশিখাঃ। 

অপ্রজ্ঞাতনিজপ্রভাবকুপিতঃ কোকৃয়মানো রুষা- 

কৃর্দন্ বানরসূন্রেষ লবলীক্ষোণীরুহং কর্মতি |, 818৮1২ 
[এই ক্ষুদ্র বানরটি মাটিতে পড়ে থাকা ফলগুলি দেখে ধৈর্য ধরতে পারছে না, 

পন্কতাহেতু কোমল ফলয়ুক্ত শাখাগ্রেও উঠতে পারছে না। নিজের ক্ষমতাটুকু জেনে রেগে 

কো! কে। শব্ধ করছে এবং লাফাতে লাফাতে লবলীগাছ ধরে টানছে ।] 
এর সাথে তুলনা করুন-__ 

ওসরই ধুণই সাহং খোক্থা মুহলো৷ পুণো সমুল্লিষ্ই | 
জম্বুফলং ৭ গেণহই ভমরো তি কঈ পঢম-ডক্ধো ॥_-৬1৩১ (অজ্ঞাত ) 

[ভ্রমরকর্তৃক প্রথমতঃ দষ্ট হয়ে ( তত্তয়ে ) বানর উচ্চস্বরে খোক্খা শব করে (জন্বু গাছ 
থেকে ) সরে পড়ছে, ( এর ) ভাল কীপাচ্ছে এবং প্রুনর্বার (নথ দ্বারা) দাগ কাটছে, কিন্ত 
ভ্রমর আছে মনে করে জন্বফল (খাবার জন্য ) নিচ্ছে না। ] 

কবি উমাপতিধর একটি গ্লোকে কৃষ্ণ দ্বারকাতে রুক্সিণীকে বূকে ধারণ করেও যম্ননাঁ 
তীরস্থ বেতসকুঞ্জে আভীর রমণীদের ম্মরণ করছে, এরূপ বর্ণন| দিয়েছেন-_ 

রত্বচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধো মন্দিরে দ্বারকায়াং . 

রুষ্নিণ্যাপি গ্রততপ্ুলকোত্তেদমালিঙ্গিতস্য । 

বিশ্বং পায়ান্মসণযমুনাতীরবাণীরকুর্জে- 

 হ্বাভীরস্ত্রীনিভূত চরিতধ্যানমৃচ্ছ” মুরারেঃ ॥২৬--স. ক. ১/৬১।১, পদ্যাবলী ৩৭১ 

[যে কৃষ্ণ দ্বারকার রদ্রশোভামত্ডিত সমূদ্রমুক্তমন্দিরে রুক্িণী কর্তৃক প্রবল পুলকে 
আলিঙ্গিত হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণের যমুনাতীরস্থ স্সিগ্ধ বেতসকুর্জে আভীররমণীদের নিভৃত 
চরিত্র ম্মরণজনিত ধ্যানমু1 বিশ্ব পালন করুক । ] 

২৬। শশ্রীরূপ গোস্বামী “আভীরক্ত্রীনিভূতচরিত'-এর পরিবর্তে 'রাধাকেলীপরিমলভরঃ, 
পাঠ বসিয়েছেন । দ্রহ্টব্য-_179 78058581101 03008 008582010---1001690 ৮ 3, ৮. 

12৩ (106 ঢ19:8165 ০ 198008, 1934 ), 70, 199-800, পল্লাবলীর মোক সংখ্য। 

ডঃ দের সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হয়েছে । 
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এই গ্লোকের মর্সের সঙ্গে নিম্মোক্ত গাথা ছুটির মর্মের যেন এক দুরাগত সাদৃশ্য প্রতীত 

হয়। গাথা দুটি এই-- 

সচ্চং ভণামি মরণে ট্ঠিঅমৃহি পুনে তডম্মি তাবীএ। 
অজ্জ বি তথ কুড়ঙ্গে পিবডই দিটী তহ চ্চেঅ ॥__৩া৩১ 

[সত্যই বলছি, মরণপথে সন্িহিত হয়েছি বটে, (কিস্তু) আজও তাপীনদীর পুণ্য- 

তটস্থিত সেই নিকুঞ্জেই আমার দৃষ্টি তেমনভাবেই পড়ছে । ] 
'আম বহল। বণালী মুহল! জলরক্কুণেো! জলং সিসিরং। 

অন্ন-ণঈণ বি রেবাই তহবি অগ্নে গুণা কে বি ॥--৬।৭৮ ( অজ্ঞাত ) 

[ সত্যই বটে যে, অন্যান্য নদীরও (তট) বিস্তৃত বনরাজি, শব্দমুখর জলরক্কু 

পক্ষিগণ এবং সৃশীতল জল বিদ্যমান আছে, তথাপি রেবানদীর আরও অন্য কোন অতিরিক্ত 

গুণ আছে। ] 

শ্লোকট রচনাকালে উমাপতিধর গাথা দ্বটির ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ধারণা 

করতে ইচ্ছা হয়। 

অপ্রাসঙ্ষিক হলেও উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা গেল না। শীলাভট্টারিকাঁর নামে 

প্রচলিত নিয়োক্ত বিখ্যাত শ্লোকটি যেন অবিকল এই গাথা দ্টিরই ভাবসৃত্রে বিধৃত মনে 

হয়। গ্লোকটি বহু কোশগ্রন্থে, অলংকার শাস্ত্রে উদ্ধত হয়েছে ।২৭ শ্লোকটি এই-__ 

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্নীলিতমাঁলতীস্বরভয়ঃ প্রোঢাঃ কদস্বানিলাঃ! 
সা চৈবাম্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুতকষ্ঠতে ॥ 

[যে আমার কৌমার্ধ হরণ করেছিল, সেই আমার বর, সেই সকল চৈত্র মাসের 

রাত্রি, সেই সকল বিকশিত মালতীর গন্ধ, সেই সকল বপ্িত কদম্ববনসন্বন্ধীয় বায়ু, 

আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে বেতসীতরুতলে যে সুরতব্যাপার ঘটেছিল, তাতেই 
আমার চিত্ত উৎকণঠিত হচ্ছে । ] 

২৭। সুভাষিতরত্রকোশ € কম্যচিং ) ৮১৫, সদৃক্তিকর্ণাম্বত ( কম্যচিৎ ) ২১২৩, 

শাঙ্র্ধরপদ্ধতি € শীলাভট্টারিকা ) ৩৭৬৮, সৃক্তিমুক্তাবলী ( শীলাভট্টারিকা ) ৮৭1৯, 
মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ € কস্যচিৎ ), ১১, গোবিন্দের কাব্যপ্রদীপ ( কস্যচিং ), সাহিত্য- 

দর্পণ ( কম্যচিং ) ১।২, কেশব মিশরের অলংকারশেখর ( কম্যচিৎ ), বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের 

অলংকারকৌত্তভ ( কস্যচিং), নরেন্দ্র প্রভাসূরির অলংকার মহোদধি ( কস্যচিং ), পদ্যাবলী 

(কম্যচিৎ ) ৩৮২, গ্োপালচম্পু (কম্যচিং ) উত্তর ৩৬১৬৬ | সুভাষিতরত্রকোশে রেবারোধসি' 

স্থলে 'কিং মে রোধসি' পাঠ আছে। এ ছাড়াও আরও কিছু পাঠাম্তর আছে। তন্মধ্যে 

কদন্ানিলাঃ” স্থলে 'বিহ্ব্যানিলাঃ” উল্লেখযোগ্য । 
৮ 
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শ্রীরপ গোস্বামী এরই ভাব অনুসরণে তার এই বিখ্যাত শ্লোকটি রচনা! করেছিলেন-__ 
প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং 

তথাপ্যস্তঃ খেলন্ধুর-মুরলী-পঞ্চম্ভূষে 
মনে! মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥__পদ্যাবলী ৩৮৩ 

[ কুরুক্ষেত্রমিলিত এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গ মসুখ ; 

তথাপি মধুর মুরলীর পঞ্চমস্থরযুক্ত যমুনাপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহালু 

হচ্ছে। ] 
কেবল লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চ কবি নন, এ কালের কিংব! তংপুর্বের বাংলাদেশের 

অন্যান্য কবিরাও গাহাসত্তসঈ”র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ অনুমানও করা যাঁয়। সুভাঁষিত- 
রত্রকোঁশ ও সদুক্তিকর্ণাম্বতে বেশ কিছু বাঙালী কবির রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে । ধাদের 

বাঙালীত্ব মোটামুটি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত, তাদের মধ্যে গৌড় অভিনন্দ, লক্ষ্মীধর, চন্দ্রযোগী, 

ভট্টশালীয় পীতাম্বর, গদাধর বৈদ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ*দের দ্র একজনের শ্লোক উদ্ধৃত করে 

গাহাসত্তসঈ'র গাথার সঙ্গে ভাবের সাদৃশ্য আলোচনা করা গেল । ভট্টশালীয় পীতাম্বরের 

মাত্র দুটি শ্লোক সন্ুক্তিকর্ণাম্বতে উদ্ধত হয়েছে । তন্মধে) একটি নিম্নলিখিতরূপ-_ 
একদেম্ু রসালশাখিয়ু মনাগুন্সীলিতং কুডমলৈঃ 
কর্ণাকণিকয়া মিথঃ কথমমী ঘুর্ণস্তি বিশ্বেধ্যগাঃ। 
দ্বিত্রেঃ বাপি কিল শ্রুতা শ্রতমপি স্পফটীন্তগুহ্টারুতং 
বিষ্বঙমৃঙ্হতি দ্বঃসহে। বিরহিণীগেহেষু হাহারবঃ ॥--২1১৫১1৪ 

[ছ্বএকটি আম গাছে মুকুল হয়েছে, এ সকল পথিক পরম্পর কানে কানে কি বলে 
কষ্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বইই তিন ব্যক্তি কোকিলের ডাক স্পষ্ট শুনেছে বা শোনে নি, 

চারদিকে বিরহিরীগৃহে হাহাকার উঠছে । ] 

এর সঙ্গে তুলনা করুন-__ 

রাঅ-বিরুদ্ধং ব কহং পহিও পহিঅস্স সাহই সসঙ্কং ৷ 

জতো! অন্বাণ দলং তত্তে৷ দর-ণিগঅং কিং পি 1--891৯৬ ( বহুল্ল ) 

[ আম গাছের যেখান থেকে পাতার বা দলের উদগম হয়, সেই স্থান থেকে ঈষং নির্গত 
কি (অন্কুর) যেন দেখা যাচ্ছে,_রাজবিরুদ্ধ কথার ম্যায়, এই কথাই সশঙ্কভাবে এক 

পথিক অপর পথিকের নিকট বলছে । ] 
সদ্বক্িকর্ণা্বতে উদ্ধাত গদাধরবৈদ্যের একটি শ্লোক নিয়লিখিতরূপ-_ 

বারাং ধারণমধ্বনীনবিধুরচ্ছেদায় ভূঙ্ষভ্রজাং 
হর্মায়ান্থঙজসং চয়ঃসিতগুরুত্রীত্যে স্বণালগ্রহঃ। 
কা বা তস্য কথাব্বিতস্য সরসো যতীরজন্মাপ্যসৌ। 

দুরাদেব দ্বশোঃ শ্রমং হরতি নঃ ন্নিগ্ধাবলোকম্তরুঃ ॥_81২১/৩ 
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[ পাস্থজনের ক্লেশ দূরের জন্য জলধারণ, ভ্রমরের আনন্দের নিমিত্ত পদ্মসঞ্চয়, টাদের 

প্রীতির জন্য মবণালধারণ, সেই মূল্যবান সরোবরের কথ (আর কি বলব )--যাঁর তীরজাত 

স্িগ্ধদর্শন গাছও দূর থেকে আমাদের চোখ জুড়োয়। ] 
এর সুরের সঙ্গে নিয়্োক্ত গাথার সুরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়_ 

অচ্ছউ দাব মণহরং দিআই মুহ-দংসণং অই-মহগঘং। 

তগগাম-ছেত্ব-সীম। বি বিত্তি দিটঠো সৃহাবেই 1--২।৬৮ (অজ্ঞাত ) 

[ প্রেয়সীর অতিমহার্ধ মনোহর মুখ দেখা দূরে থাক, তার গ্রামের ক্ষেত্রসীম! যদি চোখে 
পড়ে, তাও ( মনে ) সুখ দেয়। ] 

কুলবধুদের আচরণীয় সম্পর্কে সদ্বক্তিকর্ণাম্বৃতে ধৃত লক্ষমীধরের একটি গ্লোক 

নিম্নলিখিতরূপ-_ 

শিরো! যদবগুষিতং সহজবূঢ়লজ্জানতং 

গতং পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দ্বৃশো । 

বচঃ পরিমিতং চ যম্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং 
নিজং তদীয়মঙ্গন1 বদতি নুনমুচৈঃ কুলম্ ॥--২1১১1৪ 

[যাঁর মস্তক অবগুষ্ঠিত ও সহজাত লজ্জায় আনত, যার গতি মস্থর ও চরণকোটিতে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ, যার বাক্য পরিমিত ও মন্দ মন্দ মধুর অক্ষর বিশিষ্ট, সেই অঙ্গনাই উচ্চকুলসম্ত্বুত 
বলা যায়। ] 

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে এই গাথাটি-_ 

হসিঅং অদিটঠ-দস্তং ভমিঅমণিকত্ত-দেহলী-দেশং । 

দিটঠিমণুকখিও-মুহং এসো মগগো কুল-বহুণং ॥--৬1২৫ ( অজ্ঞাত ) 

[ কুলবধূগণের এই রীতি_র্দাত না দেখিয়ে হাসতে হয়, দেহলীদেশ অতিক্রম না করে 
ভ্রমণ করতে হয় এবং মুখ না তুলে দেখতে হয় । ] 

সেনকুলতিলক লঙক্ষ্পণসেনেরও কয়েকটি শ্লোক রচনার পরিচয় পাওয়া! যায়। তন্মধ্যে 
সদৃক্তিকর্ণাম্বতে ধৃত একটি ক্লোক নিম্মলিখিতরূপ-_ 

সদ চাটংঞ্ল্লঙ্সততমুপহারাপিতমনা 
মুখং পশ্যন্লিত্যং সততমবিভিন্নাঞ্জলিপুটঃ। 

অনিচ্ছন্নিচ্ছন্ বা ক্ষণমপি ন পার্বং ত্যজতি যঃ 
সঃ কিং কামী স্ত্রীপাময়মশরণো! ভূত্যপ্ুরুষঃ 1--২1৮০।১ 

নিয়ত চাট্ুবাক্যের বক্তা, সতত উপহারে আসক্ত চিত্ত, অবিরত মুখাবলোকনকারী, 
নিরস্তর করযোড়ে স্থিত এবং যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষণিকের জন্যও পার্থ ত্যাগ করে না, 

এই সেই নারীর প্রতি কামপরায়শ অথবা অসহায় ভৃত্য । ] 

এর সঙ্গে নিয়োক্ত গাথাটির ভাবের যেন একট! ক্ষীণগত সাদৃশ্য রয়েছে । লক্মপসেন এই 



৬ৎ |  সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

গাথাটি পড়ে ক্লোকটি লিখতে উৎসাহিত হয়ে থাকতে পারেন, এমন অনুমান করা যায়। 
গাথাটি এই-_ 

ণুমেত্তি জে পন্ুত্তং কুবিঅং দাস বব জে পসাঅস্তি। 

তে ব্বিঅ মহিলাণ" পিআ! সেস]| সামি বিবঅ বরাআ। ॥--১।৯১ 

[যে প্ররুষেরা (কান্তাবিষয়ে ) নিজ প্রতুত্ব গোপন করে রাখে এবং যারা দাসের শ্যায় 

কুপিতা কাস্তাকে (অনুনয় দ্বার ) প্রসন্ন রাখে, তারাই মহিলাদের প্রিয় হয়ে থাকে, আর তা৷ 

ভিন্ন অন্য পুরুষেরা শোচ্য স্বামিশব্ে আখ্যাত হয় ( অর্থাৎ প্রিয় হয় না)।] 

সদ্বক্তিকর্ণামৃতে কবির নাম নেই, অথচ পদ্যাবলীতে 'গোবর্ধনাঁচার্ধ নামাঙ্কিত একটি 

শ্লোকের পরিচয় পাওয়া যায় । অনুমান যে, এই গোবর্ধন আচার্য 'আধ্যাসপ্তশতী, রচয়িতা 
গোবধধনাচার্যই হবেন । আর্য্যাসপ্তশতীতে কিন্তু শ্লোকটি নেই। শ্লোকটি এইরূপ-_ 

পান্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো। 

বক্তব্যঃ স্মরমোহ্মন্ত্রবিবশা গোপ্যেহপি নাক্মোত্মিতাঃ। 

এতাঁঃ কেতকগর্ভধুলিপটলৈরালোক্য শৃন্তা ্লিশঃ 
কালিন্দীতটভূময়োইপি ভবতো নায়ান্তি চিন্তাস্পদম্ ॥২৮--১৬২২; 

| পদ্যাবলী ৩৭৪ 

[ হে পথিক, তুমি যদি দ্বারকায় যাও, তাহলে দেবকীনন্্নকে বলো, মদনের মোহ্মন্ত্রে 

বিকল গোপীগণকে তুমি ত পরিত্যাগ করেছ। (কিন্তু) কেতকের পরাগরাশিতে অন্ধকার- 

দিক ও যমুনাতীরের স্থানগুলি তোমার স্মরণ হয় নাকি ?] | 

ঠিক অবিকল এই ভাবই ধ্বনিত হয়েছে এমন একটি গাঁথা! মিলে । গাথাটি এই-_ 

অকঅগ্ন,অ ঘণ-বঞ্পং ঘণ-বগত্তরিঅ-তরণি-অর-ণিঅরং | 

জই রে রে বাণীরং রেবা-ণীরং পি ণো৷ ভরসি ॥_-৬1৯৯ (অজ্ঞাত ) 

[রেরে অকৃতজ্ঞ, যে বেতসকুঞ্জ মেঘের ্যায় শ্তামবর্ণ এবং যেখানে সূর্যকিরণ ঘন পত্রে 

আচ্ছাদিত, সেই বেতসকুঞ্জ যদি মনে নাও করতে পার, তবে কি রেবা নদীর জলও স্মরণ 

করতে পার না? ] 
গাথাটিরই ভাবসৃত্র অবলম্বনে শ্লোকটি লিখিত, এমন অনুমীন অসংগত মনে করি না। 

ষোড়শ শতাব্দীর কবি কর্ণপূর তীর 'অলংকারকৌস্তভ' গ্রন্থে প্রাকৃতে কতকগুলি গাথা রচনা 
করেছেন।২* আনন্দবর্ধন প্রভৃতি যেমন ধ্বনিকাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'গাহাসত্তসঈ"র 

২৮ শ্রীরূপ গোস্থামী পূর্বের মতই এখানেও পাঠ পরিবর্তন করেছেন । “কেতকগর্ভঃ, 

স্থলে “কেলিকদন্ঃ' করেছেন । 

২৯। মোট তেইশটি গাথা পাওয়। যাচ্ছে । ২য় কিরণ--৮, ৩য় কিরশ--১৯, ৪র্থ কিরপ-_ 

১, ৫ম কিরণ--১, ৮ম কিরণ--২। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত এবং বরেজ্ রিসার্চ 

সোসাইটি থেকে ১৯২৬ শ্্রীঃ প্রকাশিত অলংকারকৌত্তভের অনুসরণে এই সংখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। 
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বন্থ গাথা উদ্ধার করেছন, কবি কর্ণপুরও তেমনি ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বরচিত 

গাথাগুলি প্রয়োগ করেছেন। এই গাথাগুণি রচনার ব্যাপারে হালকবির দ্বারা তিনি যে 

প্রাণিত হয়েছিলেন, এ অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে । মনে হয়, রাঁধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাঢ্য 

শ্লোকসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যাত অলংকারকৌস্তভে কবি কর্ণপূর স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক: 
মানবমানবীর প্রেমগাথাকে ধ্বনির উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করতে চান নি।৩* তাই 

হালকবির গাথার অনুকরণে নিজেই ব্যঞ্জনাঢ্য রাধাকৃষ্ণপ্রেমগাথা প্রাকৃতে রচনা করেছেন । 

নিয় প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এ ধারণ] সমথিত হবে। 

মানিনী রাধা নখ ছাড়া সকল অঙ্গ ঢেকে রেখেছে । কিন্তু নখে বিদ্বিত হয়েছে কৃষ্ণতনৃ । 

চরণ-নখর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে, একথা সখীর। পরিহাসছলে জানাচ্ছে__ 

হিঅঅং চেবঅ অণচ্ছং মাঁণং সিণি ণ উপ দে অংগং। 

আলিংগতি পআণং ণহরা পড়িবিং বিঅং কণৃহ ॥__২য় কিরণ 

[ তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ, কিন্ত অঙ্গ সেরূপ অনচ্ছ নহে। দেখ, তোমার চরণনখর 

প্রতিবিদ্বিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করছে । ] 

কবি কর্ণপুরের এই গাথাটি পড়লেই 'গাহাসত্তসঈ'তে কৌনও গ্োঁপী কর্তৃক অন্য গোপীর 

গণুস্থলে বিশ্বিত কৃষ্ণমুখচুম্বনের গাথাটি মনে পড়ে__ 
ণচ্চণ-সলাহণ-ণিহেণ পাঁস-পরিসংঠিআ! ণিউণ-গোঁবী । 
সরিস-গৌবিআণ চুম্বই কবোল-পড়িম! গঅং কণৃহ্ং ॥--২1১৪ 

স্থানটি নির্জন । অতএব কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গমের উপযুক্ত স্থান এই ভাবই নিম গাথাটিতে 

ব্যঞ্জিত হয়েছে__ 

৩০। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীজীব ভার “ভক্তিরসাম্বতশেষ' গ্রন্থে ধ্বনির উদাহরণ দিতে 

গিয়ে কিন্ত এই 'গাহাসত্তসঈ”রই গাথা হুবহু উদ্ধত করেছেন। তবে পিতৃব্য শ্রীরূপের মতই 
একটু আধটু শব্দ পরিবর্তন করেছেন--যেমন শ্রীজীব এই গাথাটি এরূপ উদ্ধত করেছেন-__ 

তুম ধন্মিঅ বীসখো সো সবণহো৷ অজ্জ মারিও দেণ। 

জউনাঘটে তশ্মিং বিবভমভাঅ কুডুঙ্গ সীহেণ ॥-__২৭৫ 

মুলে 'জউণাঘটে, স্থলে 'গোলা-অড অর্থাৎ “যমুনাঘট” স্থলে 'গোদারীতট” আছে। 
৩১। ডঃ বিমানবিহারী ম্ুমদার মন্তব্য করেছেন যে, কবি কর্ণপুর নিজে এই প্রাকৃতের 

পদগুলি লেখেন নি। “কবি কর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় অলংকারকৌন্তভ লিখিলেও উদাহরণ 

দিতে যাইয়া! অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। এগুলি নিশ্চয়ই তাহার লেখা নহে। 

প্রাকৃত ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাহার ছিল না' (পাঁচশত বংসরের পদাবলী 

২য় সং, ভূমিকা, পৃঃ ২০)। কিন্তু এই মত যে গ্রহপীয় নয়, উপরোক্ত আলোচন1 থেকে 

তা প্রতিপন্ন হবে। কেবল অলঙ্কারকৌন্তভে নহে, আনন্দৰৃন্দাবনচম্প্রতেও (একবিংশ 

স্তবক) তিনি প্রাকৃতে দুটি গাথা লিখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে। 
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ইধ বুন্দাবপমজকে পীসংকণিসৃত্তমেরমঅণিঅরো | 
অলিমেত্তভৃত্তকুস্ুমে রমণিজ্জে! জামুণে কুঞ্জো ॥__২য় কিরণ 

[এই বৃন্দাবনমধ্যে মযুর, ম্ৃগ্সমূহ নিঃশঙ্কভাবে সৃপ্ত রয়েছে, কুসুমে মধুপানকারী 
অলিদ্বার! পুর্ণ এই যমুনাকুঞ্জ রমণীয়। ] 

ঠিক এ ভাবেরই একটি গাথা পাওয়া যাচ্ছে। সংকেতস্থল ভয়াবহ, অতএব নির্জন-_ 
এই কথা জানিয়ে নায়িক। নায়ককে এ স্থানে গোপন মিলনের কথা বলছে-_ 

দটঠুণ রুন্দ-তুগুগ-ণিগৃগঅং ণিঅ-সৃঅস্স দাচগৃগং। 

ভাণ্তী বিণাবি কজ্জেণ গাম-ণিঅডে জবে চরই ৪-_-৫1২ (বিগ্রহ) 

[ নিজ শাবকের বিশাল তুণ্াগ্র হতে দং্টাগ্র নির্গত দেখে শুকরী বিন] কাজেও গ্রামের 
নিকটস্থ যবক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ] 

ইঙ্গিতে সখীর1 কৃষ্ণকে রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এভাবে _ 

গোউলমহিন্দণন্দণ সৃঅ ঘরে এখখ ম1 পবিস। 
অজ্জ সহীএ সামী গোমী দৃূরং গও গোট্ঠং ॥--৩য় কিরণ 

[ হে গোকুলমহেত্্রনন্দন, শৃশ্য ঘরে দ্ুকো না, আজ সখীর স্বামী দ্বরে গোষ্ঠে গেছেন । ] 
এর সঙ্গে সহজেই নিম্নোক্ত গাথাটি তুলন1 করা যেতে পান্পে__ 

বহল-তম। হঅ-রাঈ অজ্জ পউশ্ো পই ঘরং সুধং। 
তহ জগঞ্গেসু সঅজ্জিঅ ণ জহ1 অমৃহে মুসিজ্জামো! ॥--81৩৫ (অভব) ৃ 

[ হতরাত্রি গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন, স্বামীও আজ প্রবাসে গিয়েছে, ( আমার ) ঘর শুন্ত-_হে 
প্রতিবেশী, তেমনভাবে জেগে থেকো, যেন আমাদের (ঘরে ) চুরি না হয়৷] 

গাথাটিতেও নায়িকা স্বয়ংদূতী হয়ে নায়ককে গোপন মিলনে আহ্বান জানাচ্ছে 
একটিতে উপজীব্য রাধা ও কৃষ্ণ, আর অন্যটিতে লৌকিক নরনারী । 

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের হৃদয়বিনিময়ের সুন্দর ভাব প্রকাশ পেয়েছে কবি কর্ণপুরের 
এই প্রাকৃত গাথাটিতে-_ 

দট্ঠুণ তস্্স বঅণং কৃখপমেত্তেণ কৃখু হারিঅং হিঅঅং । 
এব্বং বিঅ অচ্চরিঅং তুরিঅং লদ্ধং অ তদ্ হিঅঅং ॥_-৩য় কিরণ 

[তার মুখ দেখে ক্ষণমাত্রেই আমি হৃদয় হারালাম । আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমিও 
রূপে অবিলম্বে তার হৃদয় পেলাম । ] 

এূপ ভাবের একটি গাথা গাহাসত্সঈতে মিলে- তুলনা করুন-_ 

. পরিওস-বিঅসিএহিং ভপিঅং অচ্ছীহি' তেণ জণ-মজ্বে । 

পভিবঞ্জং তীঅ বি উব্বমন্ত-সেএহি' অঙ্গেহিং ৪819১ 
[অনেক লোকের মধ্যে সে সপ ৬১৪৪৩ দন নি 

ব্যক্ত করেছিল, সেও ( নায়িকাও ) তার নিম্পতৎ-স্বেদজলবিশিষট অঙ্গ দ্বার সেই ( অভিমত ) 
অঙ্গীকার করে নিয়েছিল । ] 
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কেবল যে প্রাকৃত পদরচনায় গাথাগুলির দ্রারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা নয়, 

অলংকারকৌন্তভের বেশ কিছু সংস্কৃত শ্লোকরচনাতেও গাথাগুলির ভাবদ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, তা' স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে৷. অলংকাঁরকৌন্তভের এই শ্লোকটি__ 

ধন্যাস্তাঃ সথি ভাবিন্যঃ স্বপ্নে পশ্যতি যা হরিম্। 

অদ্ভুত কং দোষমালক্ষ্য নিদ্রাথপি বিমুখী মম 1_-৫ম কিরণ 

[ হে সখি, তারাই ধন্য, যার! হরিকে স্বপ্নে দেখে । আমার কোন দোষ দেখে যে নিদ্রা 

বিমুখ হয়েছে । ] 
নিম্মোক্ত গাঁথাটিরই কিঞ্চিং পরিবত্তিত সংস্কৃত রূপ বলা চলে-_ 

ধণ্লা তা মহিলাও জ]1 দইঅং সিবিণএ বি পেচ্ছন্তি ৷ 

_ ঘরিদ্দ ব্বিঅ তেণ বিণ! ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং ॥-_-81৯৭ 

[ যারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দেখে, সেই মহিলারা ধন্য । তার বিরহে (আমার ) নিদ্রাই 

আসে না, কে স্বপ্ন দেখবে 2 ] 

ঠিক এই গাথাটিরই ভাবালম্বনে লিখিত ধন্য নামে একজন কবির নিয়োজ শ্লোকটি শ্রীরপ 
গোস্বামী পদ্যাবলীতে ও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধত করেছেন-__ 

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ । 

অস্মাকং তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥-__পদ্যাবলী ৩২২, 

উজ্জ্বল নীলমণি ১৫।১৬৯ 

[ হে সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্ে কৃষ্ণকে দেখে, তারা ধন্য । কিন্তু কৃষ্ণ চলে যাওয়াতে 

নিদ্রাও আমাদের শক্র হয়েছে ( অর্থাৎ ঘুম হয় না)। 

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ত এর অনুবাদ করেছেন--“হে সখি ! যে সকলল্ত্রী স্বপ্নে কৃষ্ণকে 

দর্শন করেন, তাহারা ধন্য । কিন্ত কৃষ্ণ গমন করিলে আমাদের শক্ররূপা নিপ্রাও গমন 
করিয়াছে ৩২ | 

হরিদাস দাস এর অনুবাদ করেছেন -“যে সকল নারী স্বপ্নেও শ্রীকঞ্চকে দর্শন করে, 
তাহারাও ধন্য, শ্রীক্ণ মথুরায় গেলে পর আমাদের কিন্ত বৈরিপী নিদ্রাও দুরীভূত 
হইয়শছে।,৩৩ | 

কিস্ত ধারণা যে আমাদের অনুবাদই অধিকতর সমীচীন । এর প্রমাণ রাধামোহন 

ঠাকুরের এই পদটি-_ 
যে! ধনি সপণে নাহ মুখ হেরই 

সো প্ুণবতি ব্রজমাঝ । 

ধনি ধনি তাক সফল বরু জীবন 

দেহ গেহ তছু কাজ ॥ 

৩২। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সম্পাদিত পদ্যাবললী (বহরমপুর সং ), পৃঃ ৩০৬। 
৩৩। ' হরিদাস দাস সম্পাদিত উজ্লনীলমণি (হরিবোল কৃটীর, নবদ্বীপ ), পৃঃ ৫০৯। 
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সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল। 

যে! দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন 

তাকর সঙ্গহি গেল ॥ 

শয়নক সাধ বাদ কর যো বিধি 

সো বিপরিত মতি মন্দ। 

সহজে অভাগিনী মোহে পুন বঞ্চই 
দরশনে ও মুখচন্দ্র ॥ 

কৈছনে এঁছন দরশন ' পাইয়ে 

সুন্দর বিদগধ শ্যাম । 

রাধামোহন পু কঠিন উজাগর 
তিল এক নহত বিরাম ॥।. 

উপরোক্ত শ্লোকের অনুসরণে রাধামোহন ঠাকুর পঞ্ট লিখেছেন । পদটিতে দেখা 
যাচ্ছে-_-উনি আমাদের কৃত অর্থের মতই লিখেছেন--“সজনি নিন্দ বৈরিণি ম্বঝে ভেল 1” রাঁধা- 

মোহন ঠাকুর সুসংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন । তার মত সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্যক্তির অর্থবোধে ভ্রাস্তি ঘটেছে 
বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। 

বীরচন্দ্র গোস্বামী পদ্যাবলীর “রসিকরঙ্গদা, নামে একটি টাকা করেছিলেন। তিনিও 
এই গ্লোকের টীকাতে যা লিখেছেন তা আমাদের কৃত অর্থকেই সমধিত করে। টীকাটী 

এই--'অথ ধন্যষ্য পদ্যেন তস্য? নিদ্রাক্ষয়দশাং বর্ণয়ন্ বিরহাধিক্যং দর্শয়তি যা ইতি । হে 
সখি বিশাখে যা যৌধিতঃ প্রিয়াঃ স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াং প্রিয়ং শ্রীকঞ্জং পশ্যন্তি তা এব ধণ্যাঃ. 

পুণ্যবত্যঃ যেন প্ুণ্যবলেন তত্র সত্যামপি প্রিয়দর্শনং প্রাপ্রুবন্তি। অস্মাকন্ত তৎ পৃণ্য- 

গন্ধোহপি নান্তি। অতঃ কৃষ্ণে গতে সতি নিদ্রাপি বৈরিণী মম তাপিকা সতী গতা কথং 

জীবামিতি ভাবঃ1,৩৪ রামনারায়ণ বিদ্যারড়ও পরে তার সম্পাদিত উজ্্বলনীলমণিতে 
(শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে ) “যথা! পদ্যাঁবল্যাং, বলে ধৃত এই শ্লোকটির অনুবাদ আমাদের 

অনুবাদেরই মত করেছেন_-'সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নযোগে প্রিয়তমকে দর্শন করে 

তাহারাই ধন্য, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর, আমার প্রতি নিদ্রা বৈরিণী হইয়! যে গমন 
করিয়াছে, আর সে প্রনর্বার আসিল না।, 

অবশ্য রামনারায়ণ বিদ্যারত্ক কৃত পদ্যাবলীর পূর্ব অনুবাদটি ও হরিদাস দাসের অনুবাদটি 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে । অন্ততঃ এরূপ অর্থবোধই করে ঘনশ্যামদাস নিয়োক্ত পদটি 

লিখেছেন মনে হয়। এই ঘনশ্যাম সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস দাস কবিরাজের পৌৌত্র হবেন ৩৪ 
পদটি এই-_ 

৩৪। রামনারায়ণ বিদ্যারত্র সম্পাদিত পদ্যাবলী (বরহমপ্ুুর সং ) পৃঃ ৩০৬। 

৩৫। ডঃ শুকদেব সিংহ--শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য, মুখবন্ধ, পৃঃ ৮/০। 
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সজনি এ দ্বখ কহিতে নাহি ঠাঞ্ি। 

বিরহ পয়োধি হেরি হিয় চমকাই 

নিশি দিশি জাগিয়া পোহাই ॥ 

সো সন নারি ভাগি করি মানিয়ে 

স্বপনে হেরই নিতি কান। 

হাম দ্বখিনী দুখ সহই না পারই 

অবিরত করত নয়ান । 

যো হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল 
কানুক দরশন লাগি। 

সো যব যতনে নিকট নাহি আয়ত 

অতয়ে সে মানি অভাগা ॥ 

অবিরত দহই হৃদয় মদনানল 

কি ভেল পাপ পরাণ। 

পিরীতি বিয়োগ এঁছে দুখ জানবি 

ঘনশ্যাম দাস পরমাণ ॥ 

ঘনশ্যামদাসের যে হাম নিন্দ বৈরি করি তেজল” ইত্যাদি রামনারায়ণ বিদ্যারত্র কৃত প্রথম 

অনুবাদটি এবং হরিদাস দাস কৃত অনুবাদটিরই তুল্য অর্থ বহন করে। ঘনশ্যাম দাস 
কবিরাজ ও রাধামোহন ঠাকুর দ্বজনেই সংস্কৃতে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । এ"দের দ্বজনের 
অর্থগ্রহণে ভবল না হবারই কথা। সুতরাং ছুটি ব্যাখ্যাই সংগত মনে করা যায়। তবে 
গাথা ও কবি কর্ণপুরের শ্লোকের আলোকে রাধামোহন ঠাকুর কৃত তথা আমাদের কৃত 
অর্থই অধিকতর কাব্যসুষমাযুক্ত মনে করি। আধুনিক কালের কোন গবেষক শ্লোকটির 
দপ্রকার অর্থ যে সম্ভব এটি উপলব্ধি করতে না পেরে রাধামোহন ঠাকুর তার পদে মুল 
শ্লোকের কাব্যসৌন্দর্য যথাযথ রাখতে পারেন নি বলে মন্তব্য করেছেন--“ঞবপদটিতে 
শ্রীরাধা বলিতেছেন-_হে সখি, নিদ্রা আমার শক্র হইয়া বসিল, যেদিন হইতে ভ্রজনন্দন 

ব্রজতৃমি ছাড়িয়া গিয়াছেন সেইদিন হইতে নিদ্রাও তাহার সঙ্গ লইয়াছে অর্থাং আমাদের 

সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়াছে। এখানে শ্লোকের অনুসরণ আছে সত্য, কিন্ত একটি অতি গৃঢ় 
কথা বাদ পড়িয়াছে । প্লোকে আমর! দেখি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে বিদ্ব ঘটাইতে পারে 
বলিয়া শ্রীরাধার কাছে নিদ্রা পুর্ব হইতেই শক্র । সেই শক্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিয়া গিয়াছে 
এই কথাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন । পদে কিন্ত যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা! এইরূপ যে, নিদ্রা 
শক্রতা -করিয়াই চলিয়া গিয়াছে । এই বিষয়ে রাধামোহনের পদটি কিছু কাব্যসুষম। 

হারাইয়াছে 1৩৬ কিন্ত এই ম্তব্য যে সমীচীন নহে, তা আমাদের আলোচন! থেকে 
প্রতিপন্ন হবে । উক্ত গবেষক এই আলোচ্য ক্লোকের অনুবাদ করেছেন নিয্বরূপ-- | 

৩৬। এ, পৃঃ ৩৯২ 
৯ 



৬৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

যে সকল নারী স্বপ্রে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাহারা ধন্য । শ্রীকচের ( মথুরায়) 
গমন করার পর আমাদের (প্রিয় মিলনের দিনের ) শক্র নিদ্রাও চলিয় গিয়াছে 1৩৭ 

এই অনুবাদের আলোকে রাধামোহন ঠাকুরের পদটি বিচারের জন্য তার এরূপ ভ্রান্তি 

হয়েছে ধারণা । যাই হোক, রাধার এই মর্মস্পর্শী বেদন]! ফোটাতে গিয়ে এত কথা 
পদকর্তাদ্বয় বলেছেন, অথচ গাথার স্বর্পপরিসরে সংহতভাবে কেমন সুন্দর বিরহিণী 
নায়িকার মর্নবেদনা স্কুটে উঠেছে । গাথার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ধন্য” কবি লিখেছেন, ধন্য 
কবির প্রেরণায় পদকর্তারা লিখেছেন, মূল উৎস তো গাথাকার “মলয়শেখর” । তার খণ 

তে] অনস্বীকার্য । এভাবেই গাহাসত্তসঈর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণ৷ যে বহু পদের জনয়িত 

তা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে । 
অলংকাঁরকৌন্তভের অপর একটি শ্লোকে আছে-_কৃঞ্চের ফিরে আসার বেশী দেরী নেই, 

একথা বিয়োগকাতর রাঁধাকে জানাবার জন্য সখীরা গৃহভিত্তিষ্কে লিখিত অবধিদিবস গোপনে 

এসে মুছে দিয়ে যেত এবং এভাবেই সামনা দেবার চেষ্টা পেত 

সার্ধং যন্নিজদৈবতেন ন গতং দৌরাত্ম্যমেতদ্থি বো 
জানীতাবধিবাঁসরঞ্চ গণনাগম্যোহস্তি লেখাসু:যঃ। 

ইত্যাকর্ণ্য বিষুক্তগোপসদৃশঃ প্রাণৈঃ সমং সঙ্কাথা- 

মৈকৈকাং প্রতিবাসরং প্রিয়সখী রেখাং রহো লুম্পতি 1-__৫ম কিরণ 
[ তোমর] নিজ দেবতার মধুরাগমনকালে তার সঙ্গে ষাওনি, ইহাই তোমাদের অতি 

দৌরাত্ম্য, তার যে অবধিদিবস ভিত্তিতে রেখাঙ্কিত হয়ে গণনাগম্য হয়ে রয়েছে, তাও 
তোমরা! জান। বিয়োগিনী গোপসুন্দরীর এ সকল কথা শুনে প্রিয়সখীরা শঙ্কিতমনে 

প্রতিদিন গোপনে এসে ভিত্তিস্থিত এক একটি রেখা মুছে যেত। ] 

নিয় গাথাটিরই ভাবপ্রেরণা এই ক্লোক রচনার মুলে সক্রিয় মনে হয়__ 
ওহি-দিঅহাগমাঁসংকিরীহি' সহিআহি' কুডডলিহিআও। 
দে] তিগ্লি তহিং বিঅ চোরিআএ' রেহা পুঁসিজ্জন্তি 1--৩1৬ ( পুপ্যভোজক ) 

[ (প্রিয়তমের ) প্রত্যাগমনের অবধি দিবস নিকটবর্তী আশঙ্কা করে সখীগণ ( ৃহকুড্যে ) 
লিখিত ( দিবসগণন। ) রেখার দুই তিনটিকে অলক্ষ্যে পুছে রেখেছে । 

মানিনী রাধার পদপ্রান্তে কৃষ্ণ পতিত হয়ে অনুনয় করতে থাকলে রাধা বলছে-_ 
কিং পাদান্তমুপৈষি নাম্মিকুপিতা নৈবাঁপরাছে ভবান্ 
নিহ্তু নহি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোহপরাধোহথ বা। 
যোগ্য এবহি ভোগ্যতাং দধতি, তন্লানৌচিতে। কাপি নো 
তেনাদ্যাবধি গোকুলেজ্রতনয় | স্বাতন্ত্যমেবাস্ত তে 1--৫ম কিরণ” 

৩৭। এ, পৃঃ ৩৯০ 
৩৮। কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্যচক্রোদয় নাটক (১০ম অঙ্ক) থেকে এই্পোকটি 

এখানে উদ্ধত হয়েছে। এরূপ আরও কয়েকটি শ্লোক এ নাটক থেকে উদাহরণস্বরূপ, 

উদ্ধৃত হয়েছে, দেখ। যাবে । 
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[ কেন আমার পায়ে পড়ছ, আমি ত কুপিতা হই নি। তুমিও কোন অপরাধ কর নি। 

অকারণে সুবোধজনের কখনও কোপ অথবা অপরাধ জন্মে না। তোমার যোগ্যাই তোমার 

ভোগ্যা হতে পারে । আমাদের এ প্রণয়বিচ্ছেদে কোনরূপ অনোৌচিত্য দেখছি না। হে 

গ্োকুলেন্দ্রতনয়, তুমি আজ থেকে নিবিদ্ধেই স্বাধীনতা ভোগ কর। | 

ঠিক অনুরূপভাবেই প্রণয়কুপিতা গাথার নায়িকা কৃতাপরাধ নায়ককে বক্রোক্তি 

করে বলছে-- . 

অজ্জঅ ণাহং কুপিআ৷ অবউহ্সু কিং মুহা পসাএসি। 

তুহ মন্ন-সমুপ্লাঅএণ মজ্ মাণেণ বিণ কজ্জং ।-_-২1৮৪ (ম্বগাক্ক ) 

[হে অজ্ঞ, আমি (তোমার উপর) কুপিত হইনি । (আমাকে) আলিঙ্গন কর; 

কেন আমাকে বৃথ। প্রসন্ন করতে চাচ্ছ? (আমার পক্ষেও ) তোমার কোপ উৎপাদনকারী 

মান অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই । ] 

কবি কর্ণপুর অলংকারকৌস্তভে রাধাকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তিমুলক অনেকগুলি প্লোকরচন। 
করেছেন । তন্মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধত হল-_- 

ত্বং মে প্রাণাঃ কথমিব বিভো! ত্বাং বিনা নৈব বর্তে 

নাহং যা তে বসতি হৃদয়ে সৈব তে প্রাণহেতুঃ। 
ত্বং মে নিত্যং বসসি হৃদয়ে না ন নেত্যঙ্কপূর্ণাং 
কৃষ্ণো৷ দোর্ভযাং হৃদি বিনিদধে সা বিসম্মার বামম্ ॥--৫ম কিরণ 

[ প্রিয়তমে, তমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে বিভো, কিরূপে প্রাণস্বরূপ হলাম ? 

তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না। না, আমি নই। যেতোমার হৃদয়ে বাস করে, সেই 

তোমার প্রাণহেত্ব। কেন তুমিই তো আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস কর। না না, আমি বাস 

করব কেন? এই বলে অশ্রুপুর্ণা হলে কৃষ্ণ বাছ দিয়ে (রাধাকে ) হৃদয়ে ধারণ করল, 

মানিনীও সমস্ত অভিমান ভূলে গেল । ] 
এ জাতীয় শ্লোকগুলির আদর্শস্থল নিম্নোক্ত গাথাটি যদি বল! যায়, তাহলে কোন 

অযৌক্তিক বল! হবে না মনে করি-_ | 

পসিঅ পিএ কা কুবিআ সুঅগ্ন তুমং পর-অণন্মি কো কোবো। 
কোহু পরোণাহ তুমং কীম অপুষ্জাণ মে সতী ॥--51৮৪ ( কুবিন্দ) 

[হে প্রিয়ে, প্রসন্ন হও।. কে কুপিত হয়েছেঃ সুতনু, তুমি। পরজনের প্রতি 

কোপ কিরূপ? ওগো, পর কে? হেনাথ তুমিই (পর)। কেমন করে (এ সম্ভবপর ) 

আমার অপ্ুুণ্যের শক্তি (তাদবশ )। ] 
টাদকে অপূর্বসূষ্ট রমণীর মুখলাবপ্যের তুল্য করার জন্য বিধাতা নিরভ্তর চেষ্টা করে 

চলেছে, এরূপ বর্ণনা এই ল্লোকে রয়েছে-- 
| নষ্টো৷ নষঃ প্রতিকুহু মুহুঃ পূর্ণতামেতি চত্রো 

রাকাং রাকাং প্রতি ন তু ভবেদম্যরূপ কদাইপি। 
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নান্যো হেতুম্তদিহ ললিতে বীক্ষ্য বীক্ষ্য তবদাস্যং 

নুনং ধাতা তমতিচত্বরে! নিগ্সিমীতেহনুমাসম্ ॥--৮ম কিরণ 

[াদ প্রতি অমাবস্যায় নষ্ট হয়ে আবার প্রতি পুর্ণিমায় পূর্ণতা পাচ্ছে। কোন 
অমাবস্যা বা পৃণিমায় অন্বরূপ পায় না। হে ললিতে, এ বিষয়ে অন্য কোন কারণ আছে 
বলে মনে হয় না। সুচতুর বিধাতা নিশ্চয়ই তোমার মুখমণ্ডল দেখে তার অনুরূপ নির্মাণের 
জন্য প্রতি মাসে পুর্ণ টাদ নির্মাপ করে। ] 

_ ক্লোকটি স্প্উভাবেই নিয্েক্ত গাথাটির ভাবানুসরণে লেখ। দৃঢ় অনুমান করতে পারি-_ 
তুহ মুহ-সারিচ্ছং ৭ লহই তি সংপু্ন-মগ্ডলো। বিহিগ]1। 
অন্নমঅং বব ঘভইঅং পুণে! বি খপণ্ডিজ্জই মিঅস্কে। ॥--৩।৭ (রাজহস্তী ?) 

[(টাদ আজও) তোমার মুখতুল্য হতে পারল না এই কারণে বিধাতা সম্পূর্ণমগুল 
টাদকেও গুনধার অন্যপ্রকারভাবে নি্াণ করার অভিপ্রায়ে (এক এক কল। করে) তাকে 
খণ্ডিত করে থাকে । ] 

অলংকারকৌন্তভের আর একটি ্লোক নিয়লিখিতরূপ-_ 
বপুঃ স্বিত্যা জ্ঞাতং কপটরহিতং প্রেম নহি মে 
সতি প্রেগ্সি প্রায়ো ন ভবতি বিয়োগঃ প্রণয়িনোঃ। 

অতঃ প্রেয়োইকীন্তিপ্রকটননিমিত্া মম জনিঃ 
কথং নু শ্রোতব্য দয়িত ইতি ভুয়ো হরিবচঃ ॥--৮ম কিরণ 

[ শরীর যখন বর্তমান, জানলাম আমার প্রেম কপটতাশুন্য নয়। প্রেমসত্বেও কি 
প্রণয়িমগলের বিয়োগ হয়? ফলতঃ, প্রেমের অকীতিবিস্তারের জন্য আমার জন্ম হয়েছিল । 
অয়ি দয়নিতে, এই হরির সম্বোধন বাক্য আর কি শুনব ?] 

এর অনুপ্রেরণামুল যে এই নিয়্োক্ত গাথাটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই__ 

কইঅব-রহিঅং পেম্মং খি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ। 

অহ হোই কস্স বিরহে। বিরহে হোওম্মি কো জিঅই ॥--২৪ (রোম ) 

[হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশুহ্য প্রেম যেন একেবারেই নেই । যদি থাকত, 

তাহলে কি কারে। বিরহ থাকত? বিরহ ( কদাচিং) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত ? ] 
কৃষ্ণের উদাসীন আচরণে ললিতা অনুযোগ করে বলছে-- 

একন্মিংস্তব হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রসূনে। ভুয়স্যো নলিনদৃশঃ কৃতপ্রবেশাঃ। 
নাস্ত্যম্মিন্নবসর এব গাড়পুর্ণে তাদৃশ্ো গুণবহুলাঃ কথং বিশস্ত 1--৮ম কিরণ 

[ হে ব্রজেন্রকুমার, তোমার একমাত্র হদয়ে বহু রমণীর প্রবেশ ঘটেছে, অগুমাত্রও স্থান 
নেই। সৃতরাং এ গাডপৃর্ণস্থলে গুণসম্পন্না সখীর প্রবেশ কি করে ঘটবে ?] 

এর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে এই গাথাটি__ 
ৃ মহিলা-সহস্স-ডরিএ তৃহ হিঅএ সৃহঅ সা অমাতস্তী । 

 দিঅহ্ং অপঞ্ক-কম্মা অঙ্গং তথুঅং পি তঠএই ॥--২1৮২ (হাল) 
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[ হে সুভগ, মহিলাসহত্রপুর্ণ তোমার হৃদয়ে সে (আমার সখী) স্থান ন1 পেয়ে, 
প্রতিদিনের অন্ত কাজ বাদ দিয়ে তার কৃশ শরীরকে আরও কৃশ করছে । ] 

মানিনীর মুখে এসে পড়েছে কর্ণাভরণ ইন্্রনীলমণির প্রভাম়ুক্ত টাদের আলো। দয্মিত 
তা অশ্রকণ| ভেবে পুঁছে দিচ্ছে-_ 

প্ুসিআ অগ্লাহরণেন্দনীল-কিরপাইঅ1 সসি-মউহ1। 

মাণিণি-বঅণম্মি সকজ্জলংসু-সঙ্কাই দইএপ 1--81২ ( কলসগন্ধ ) 

[ প্রিয় (দয়িত) মানিনীর সুখে কর্ণাভরণস্থিত ইন্দ্রনীলমণির প্রভাম়ুক্ত চন্দ্রকিরণকে 
কাজল মিশ্রিত অশ্রুকণ মনে করে পুঁছে দিচ্ছে । ] 

ঠিক যেন এই গাথারই অনুসরণে কবি কর্ণপূর লিথেছেন_- 
কপোলয়োঃ কৃগুলপদ্মরাগমযুখবিস্বং ব্রজরাজসূনোঃ। 

স্ম্বনলগ্রাধররাগবুদ্ধায স্ববাসসা লুম্পতি কাহপি মুগ্ধা ॥--৮ম কিরণ 

[ ব্রজরাজকুমারের কপোলমুগলে কুণ্ডলস্থিত পদ্মরাগমণির কিরণছায়া প্রতিফলিত 

হওয়ায় কোনও মুগ্ধা রমণী স্বকীয় চুম্বনলগ্ন অধররাগ মনে করে বস্ত্র দ্বার! পৃঁছে দিচ্ছে। ] 
ফুলের রেণু চোখে পড়েছে গোপী এই ভাবের অভিনয় করাতে মুকুন্দ রেণু মুছে দেওয়ার 

দাঁণ করে গোপীর মুখচুন্বন করছে, এরূপ বর্ণনা একটি শ্লোকে আছে-- 
রজঃপ্রসৃনষ্য মমাক্ষিলগ্রমিতি ব্যাথাং কাহপি তথাহভ্যনৈষীং ৷ 
মুখস্য বায়ুং দদতা মুকুন্দেনোদস্য ততএ চ সা চ্চ্্বে ॥--১০ম কিরণ 

[ফুলের রেণু চোখে পড়েছে, এই বলে কোন ব্রজরমণ্ণী পীড়ার ভাপ করলে, মুকুন্দ 
মুখের ফু দিয়ে তা দূর করে তার মুখহুম্বন করল । ] 

শ্লোকটি নিয্মোক্ত গাথাটির ভাবপ্রেরণায় লেখা! বললে কোনরূপ অসঙ্গতি হবে না_ 
বাএরিণ ভরিঅং অচ্ছিং কগ্পউর-উপ্লল-রএণ । 

ফুকুত্তো৷ অবিইণ হং চুস্বস্তো কো সি দেবাণং ॥--২1৭৬ (পালিত ) 

[ বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত, কর্ণপুররূপে ব্যবহৃত পদ্মের পরাগদ্ারা পূর্ণ (নায়িকার ) নয়নে 

ফ্ুংকার করতে গিয়ে, অতৃপ্ত অভিলাঁষে চুন্বনকারী দেবতাগণের মধ্যে কোন দেবতা হও ?] . 
অবশ্য গীতগোবিন্দেও অনুরূপ ভাববাহী শ্লোক আছে-_ | 

কাঁপি কপোঁলতলে মিলিত1 লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে । 

চারু চুহুস্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকৃলে 1॥--গীত ১1৪৩ 

[ কোনও নিতম্ববতী কানে কানে কথা বলার ছলে কপোলপার্থে উপনীত হয়ে দয়িতের 

প্রেমোংকল্প মুখে চুম্বন করছে। ] 
তবে গীতগোবিন্দের তুলনায় গাথাটির ভাবের সঙ্গে প্লোকটির ভাবের অধিকতর সাদৃশ্য 

আছে, মনে করি । মানিনী নায়িকার মান ঘোচাতে গিয়ে নায়কের পাদপতন সম্ভবতঃ 

'গাহা সত্তসঈ'তে প্রথম সৃচিত হয়েছে ধারণা । সধী নায়িকাকে বলছে-_নায়ক যখন পায়ে 



৭০ ...:. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . বর্ষ ৭ 
পড়ে সাধাসাধি করছে, তখন আর মানে কাজ নেই। বেশী মানে আবার বিপরীত ঘ. 

যেতে পারে". 

পাঅ-পডিঅং অহব্বে কিং দাঁণি* প উট্ঠবেসি ভত্তারং 

এঅং বিঅ অবসাণং দ্বরং পি গঅস্স পেম্মস্স 181৯০ (হাল) 

[ হে অভব্যে (অনুচিত ব্যবহারিণি ), এখনও পর্যন্ত তুমি পাঁদপতিত ভর্তাক ওঠাচ্ছ না? 

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমেরও এই (পাদপতনই ) চরম সীমা । ] 

কবি কর্ণপুরও যেন অবিকল এই গাথারই অনুসরণে লিখেছেন_ 
পদাস্তপতিতং রাধে পশ্য কৃষ্ণং বষং ত্যজ। 

তম্মম শ্য়তাং বাণী গাট়ো মানঃ পরং বিষম ॥--১০ম কিরণ 

[ হে রাধে, দেখ, কৃষ্ণ তোমার পায়ে পড়েছে । অতএব আমার কথা শোন, রোষ 

ত্যাগ্ধ কর। কেন না গাঢ় মান বিষম বিষস্বরূপ | ] 

যাই হোক, বাংল! দেশে হালকবি সংকলিত 'গাহাসম্কসঈ' যে অপরিচিত ছিল ন1 এবং 

বাঙালী কবিগণ যে এর ভাবপুষ্ট হয়ে কিছু কিছু শ্লোক রন! করেছিলেন, তা৷ উপরোক্ত 
আলোচনা দ্বারা সুষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয়েছে । কেবল বাংলা দেশের কবির! নন, বাংলাদেশে 
জন্মেছিলেন, পরে বৃন্দাবনে বসবাসকারী গোঁড়ীয় বৈষবধর্ম ও দর্শনের শাস্ত্রীয় ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠীতা সৃপ্রসিদ্ধ ছয় গোসাঞ্জির অন্যতম সনাতন ও স্ত্রীজীব যে হালের 'গাহীসত্বসক্ঈ*-র 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন, তার সৃষ্পষট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সনাতন বৃহং বৈষ্কব- 
তোষণীতে শ্রীমন্তাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের প্রারস্ত শ্লোক 'জয়তি তেহ্ধুনা” 
ইত্যাদির টাকায় 'গাহাসত্রসঈ' থেকে 'কইঅব-রহিঅ পেশম্মং' ইত্যাদি (২২৪) গাথাটি 
উদ্ধৃত করেছেন এবং এর ভাস্বও লিখেছেন । আর শ্রীজীব গোস্বামীও তার 'ভক্তিরসাম্বত- 
শেষ গ্রন্থের তৃতীয় প্রকাশে (ধ্বনিনির্ণয়) ধ্বনির উদাহরণ দিতে গিয়ে ছুটি গাথা, 
(২1৭৫ ও ২৮২) উদ্ধার করেছেন আর চতুর্থ প্রকাশে একটি গাথার প্রায় হুবন্থ অনুসরণে 
এই প্লোকটি লিখেছেন-_ 

মাধব নাহং দৃতী প্রিয়োহসি তগ্যা স্মিত্যপি । 

সা ত্রিয়তে তব কুষশ স্তদিদং ধর্সাক্ষরং বচূমি | 
[ মাধব, আমি দ্বৃতী নই, তুমি আমার প্রিয়, তারও প্রিয়। সে মরে যাচ্ছে, তোমার 

কুষশ হবে, তাই এই ধর্মরাক্য বলছি।] 
উপরোক্ত শ্লোকের আধার গাথাটি একপ-_ 

পাহং দৃঈ প তৃমং পিও তি কো অমৃহ এখ বাবারে! । 

. সা মরই তুজবঝ অঅসো! তে অ ধন্মকৃখরং ভণিমো ॥--২1৭৮ (অগুলচ্ছী ) 

[আমি (নিজে) দৃতী নই, তুমিও (তার) প্রিয় নও; সৃতরাং এ বিষরে আমাদের 
করণীয় কিছু নেই। (তবে) সে মারা যাবে, তোমারও অপষশ হবে। তাই সিিদিযি। 
জন্য) এই ধর্মবার্তা বললাম । ] 



খ্যা ১ হালকবি সংকলিত গাহাসত্তসঈ' ও বৈষ্ণব পদাবলী ৭১ 

'গাহাসতসঈ' থেকে স্পউ উদ্ধতি তো দিয়েছেনই, কেবল তাই নয়, রাধাকৃষ্ণ- 

প্রেমলীলাকে বিষয়বস্ত করে এ'রা যে মধুর রমণীয় কাব্য, নাটক, ভাণিকা, চম্পু ইত্যাদি 

রচনা! করেছেন, সেগুলিতেও 'গাহাসত্তসঈ”র গাথার ভাবছায়া কোথাও কোথাও স্পট 

লক্ষ্য করা যাবে । বিশেষ করে শ্রীববপের রচনাগুলিতে গাথার ভাবছায়৷ বুল দৃষ্ট হবে। 
'গাহাসত্তসঈ' লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথার সংকলন । গাথাগুলিতে সাধারণ নরনারীর 

প্রেমের তীব্রতা ও গভীর নিবিড়তার সুন্দর পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এই নিবিড়তা ও 

তীব্রতা এমনই সার্বজনীন যে, একে রাধাকৃঞ্ণের প্রেমভাবনার মধ্যে স্থাপনা মোটেই দ্বরূহ 

ছিল না। বস্ততঃ, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে তীব্র নিবিড়রূপ এ"দের রচনায় প্রত্যক্ষ করি, 
তা এই গাথাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুস্যুত বললে কোনরূপ অত্যুক্তি কর৷ 
হবে না। বিশেষ করে গ্াথাগুলির মধ্যে ছুটি গাথার ভাবকল্পনা, প্রেমাতির তীব্র 
আবেগময়তা, অপূর্ব সুন্দর রসব্যঞ্জন। রাধাকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে এবং শ্রীচৈতন্যের কৃষ্প্রেমাতির 
মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, এ অনুমান যদি করি, তাহলে তা অসংগত মনে হবে 

না। গাথ। দুটির একটি এইরূপ-- 

জং জং পুলএমি দিসং পরও লিহিও ব্ব দীসসো ততো । 

তুহ পভিমা-পড়িবাডিং বহই ব সঅলং দিসা অব্ধং ॥-_৬1৩০ ( অজ্ঞাত ) 

[ যে যেদিকে আমি তাকাই, সে সে দিকে তোমাকে সমবখে যেন চিত্রিত দেখতে পরই । 

সকল দ্বিকচক্রই যেন তোমার প্রতিমাপরম্পর। বহন করছে । ] 

এই ভাবই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাযুক্ত সংস্কৃত কাব্যকবিতাতে, 

পদাবলী সাহিত্যে । এমন কি আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ভাবেরই 

প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সঞ্চার ঘটেছে বললে কোন অতিরঞ্জন করা হবে না। রাধার 

চোখে কৃষ্ণের আকাশেবাতাসে, জলেম্থলে সবত্র স্ুরণ ঘটেছে, আবার বিপরীতভাবে 

কৃষ্ণের চোখেও স্থাবরজঙ্গম সর্বত্র রাধার স্ফুরণ ঘটেছে এমন এক ভাবকল্পন। বহু কবির 
লেখনীতে ফুটে উঠেছে, ষা গাথাটিরই ভাবের ছারা প্রাণিত অনায়াসে ভাবা যেতে পারে। 

অনুরাগের তীব্রতা থেকে কিংবা বিরহের বেদন। থেকে ত্রিভুবন তদ্ময় হয়ে উঠেছে, এমন 
দুটি অর্থ ই এই গাঁথাটি থেকে করা চলে। কৃষ্দাস কবিরাজ তো! স্প্টভাবে এরই ভাব 

অন্বনরণে লিখেছেন__ 
যতে। যতঃ পততি বিলোচনং হরে । 

ৰ স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গসংহতি ॥-_গোবিন্দলীলাম্বত ৬।২৫ 

[ যে দিকে যেদিকে হরির দি পতিত হয়, দেই সেই দিকেই তার (রাধার ) অঙ্প্রত্যঙ্ 
নেত্রে স্মুরিত হয়। ] 

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম । 

তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃ্ণ স্কুরণ ॥ 



৭২ সাহিত্া-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

স্থাবগ জঙ্গম দেখে ন৷ দেখে তার মুতি। 

সর্বত্র হয় নিজ ইছ্টদেব স্ফূতি ॥--চৈ. চৈ. ২৮২৭৭-৭৮ 
লৌকিক নরনারীর অনুরাগের ভাব কেমন সুন্দরভাবে কৃষ্প্রেমানুরাগে রূপান্তর 

লাভ করেছে! ূ 
শ্রীরপ গোস্বামী অনুরূপ ভাবকেই অনুসরণ করে নি্মোক্ত ক্লোকটি লিখেছেন বললে 

কোন অসঙ্গতি হবে না, শ্লোকটি এই-- 

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা 
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা । 

রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা 

রাধাময়ী মম বভুব কুতস্ত্রিলোকী ॥-_বিদশ্জমাধব, ৫ম অঙ্ক. 
[ সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ভূতলে, ও আকাশে (সর্বত্র) রাধাকে দেখছি, 

আমার নিকট জ্রিলোক রাধাময় হল কেন ?] 

শ্রীজীব গোস্বামী মাধবমহোৎসবে রাধার মুখ দিয়ে এই ভ্াবই ব্যক্ত করেছেন-_ 

বৃন্দাটবী পৃষ্পসিতাপি সখ্যঃ 

সর্বত্র কৃষন্ছ্রণং করোতি । 

স্কৃতিং তদীয়ামপি কুর্বতী যা 

চিতং সমস্তাদ্ বিতনোতি 11--২।৩৮ 

[হে সমীগণ, কুসগুমিত এই বৃন্দাবনে আজ সর্বত্র আমার কৃষ্ণস্ফুরণ হচ্ছে, শুধু তাই নয়, 

কৃষ্ণবর্ণ যাবতীয় বস্তরই স্কৃতিযোগে আমার চিত্তকে অনুরঞ্জিত করছে । ] 
রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকেও অনুরূপ ভাবের অনুসরণ দেখ! যাবে। রাধা 

কৃষকে বিরহকাতর হয়ে চিঠি লিখছে-_ 

স্ুইরং বিজ্জসি বিঅঅং লম্ভইমঅপোকৃষু ঘ্জ্জঘসং বলিঅং 

| দীসসি সঅলদিসাসু তৃমং দীসই মঅণে। প কুস্তাবি (২য় অঙ্ক 
[ হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হৃদয় দৃটরূপে বিদ্ধ করেছ, কিন্ত মদনকেই অযশ পেতে হল। 

আমি সকল দিকে তোমাকেই দেখছি, কিন্ত মদনকে কোন স্থানে দেখতে পাই না। ] 

গ্াথার ভাবই পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যে অপুর্ব কাব্যদূপ লাভ করেছে বলা 
যায়-_ | 

(৯) 
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি । (চণ্তীদীস) 

(২) | 
গগনে ভবনে দশ দিকগণে 

, তোমারে দেখিতে পাই । (জ্ঞানদাস ) 



সংখ্যা ১ হালকবি সংকলিত “গাহাসত্তসঈ” ও বৈষ্ণব পদাবলী ৭৩ 

আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 

আজি তাই 

শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল* (ছবি, বলাক। ) 

কিংবা 

'আমি মনে করি যাই দৃরে, 
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে 

যতদ্ূরে যাই ততই তোমার 

কাছাকাছি ফিরি ঘুরে । (আত্মসমর্পণ, মানসী ) 

গাথাটির “সকল দিকৃচক্রই তোমার কত কত ছবি সাজিয়ে রেখেছে-রই অনুভ্বতির গাঢ় 

অপুর্ব কাব্যময় প্রকাশ বল! চলে । 

দ্বিতীয় গাথাটি এইরূপ-_ 

অগ্ঘাই ছিবই চুমুবই ঠৈবই হিঅঅন্মি জণিঅ-রোমঞ্চে। 
জাঁআ-কবোল-সরিসং পেচ্ছহ পহিও মন্অ-উপফং ॥-_-৭1৩৯ 

[ দেখ_-পথিক জায়ার কপোলসদ্ৃশ মধুক ফুলটিকে (পেয়ে )--( কখনও এর ) আঘ্রাণ 

নিচ্ছে, ( কখনও একে ) স্পর্শ করছে, (কখনও একে) চুম্বন করছে, (আবার কখনও ) 

রোমাঞ্চিত দেহে (নিজ ) বুকে রাখছে । ] 

প্রিয়ার কপোলসদ্ৃশ মধুকপুষ্প দেখে পথিকের উন্মত্ততার চিত্র যেরূপ গাথাকার 
এ*কেছেন, ঠিক অবিকলভাবে বগ্থ কবি কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেল রাধার কৃষ্ণের অঙ্গ বর্ণসদ্বশ 

বস্তকে আলিঙ্কন, চুম্বন, দর্শনস্পর্শনার্দির উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ততার কথা বলেছেন-_ 

শ্লিশ্যতি চুন্ধতি জলধরকল্পম্ । 

হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্লমূ ॥-_গীত ৬৭ (জয়দেব ) 

[ (রাধ!) ভ্রান্তাঁর ন্যায় কৃষ্ণবিবেচনায় জলদবর্ণ অন্ধকারকে চুম্বন, কখনও বা আলিঙ্গন 

করছে । ] 
তমিভ্রপুঞ্জাদি যদেব কিঞ্িন্মদীয়বর্পোপমমীক্ষ্যতে তৈ2। 
সচুন্বনং তৎ পরিরভ্যতে মদ্ধিয়া পরং তং কু নু বর্ণনীয়ং 

__বুহদ্্ভাগবতাম্বত ১৭1৯৬ (সনাতন গোস্বামী ) 

[ তারা আমার বর্ণসদূশ তিমিরপুঞ্জাদি যা কিছু দেখে তাকেই মদ্বুদ্ধিতে চুম্বন ও 
আলিঙ্গন করে থাকে । ] 

আঃ কিং বা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবাভোধরে | 

দৃষ্টে তং পরিরন্ুম্থৎসুকমিতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥ 

_বিদগ্ধমাধব, ৩য় অঙ্ক (রূপ গোস্বামী ) 

[হা কষ্ট, অধিক কি. বঙ্গবার আছে। দৈবাৎ যদি কৃ্ণবর্ণ নবমেঘে দৃষ্টি পড়ে, তবে 
আলিঙ্গনের জন্য দ্বখানি পাখা পেতে ইচ্ছা করে । ] 

৯০ 
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পদকর্তাদের বহু পদেও দিব্যোন্সাদপুর্ণ রাধার এই চিত্র পরিদৃষ্ট হবে__ 
(৯) 

হসিত বদনে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দ্ব হাত তুলি ॥ 

একদিঠ করি মস্থুর মমুরী 

কণ্ঠ করে নিরিখখে। (চণ্তীদাস) 

(২) 

জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে। (রাধামোহন ) 

(৩) 

গহন বনেতে যাঞ্া তমালেরে কোলে লঞা 
মনে মানে তোমা কৈল কোর । 

অতিশয় হরিষে গাঢ় আঙগিঙ্গন রসে 

_.. ধনি রহে হইয়া বিভোর | (যদ্রনন্দন ) 

(9৪) 
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত 

কোরে করত তুয়া ভাণে। (জ্ঞানদাস ) 

রাধার এই দিব্যোন্মাদ উপরোক্ত গাথাটিরই ভাব থেকে সরাসরি কিংব1 জয়দেবের 
মারফত পদকর্তাদের মধ্যে গৃহীত বলে আমাদের দৃঢ় অনুমান । এই গাথাটিতে পথিকের 

প্রিয়ার জন্য যে তীব্র আকুলতা, গাঢ উন্মাদনা, দ্বর্মর উচ্ছাস, নিবিড় আবেগময়তা, 

খরদীপ্ত অনুরাগ ও মর্মছিন্ন কাতরতা দেখা যায়, তাকে পদকর্তাদের অঙ্কিত কৃষ্ণ- 
প্রেমাতুর রাধার অনলদহনদাহন হৃদয়ান্ডির মধ্যে স্থাপনা অনায়াসসাধ্য। একটি নাম- 
চিহ্নযুক্ত অন্যটি নামচিহবঞ্জিত-_-এ ছাড়া দ্বইয়ের প্রেমের গভীরতা ও আন্তিপ্রকাশে 
বস্ততঃ কোন পার্থক্যই দেখি না। এই গাথাটিতে সাধারণ মাঁনবমানবীর প্রেমের যে 
গাচরক্তিম চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়, অনবদ্য। প্রিয়বিয়োগবিচ্ছেদকাতর 
পথিক প্রিয়ার কপোলসদূশ মধুক ফুলটি দেখে যেরূপ অনুরাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, 

এমনটি আর ইতিপূর্বে গোচর হয় নি। এই উন্মত্রভাবই ধারণা যে, পরবর্তীকালে 
কৃষ্ণপ্রেমাতুর শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মত্ত চিত্র অঙ্কনে প্রত্যক্ষভাবে, যদি তা নাঁও হয়, 

পরোক্ষভাবে ত বটেই, সুনিশ্চিতভাবে কবিদের প্রাণিত করেছে । শ্রীচৈতন্যচক্ঞরোদয় 
নাটকে কবি কর্ণপুরের অঙ্কিত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত শ্রীচৈতচ্যের ছবিটি এই গাথার সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলে আমাদের অনুমান অযৌক্তিক মনে হবে না। কবি কর্ণপূর শ্রীচেতচ্তদেবের 

দিব্যোন্মাদপূর্ণ চিত্রটি একেছেন এইরূপ-_ 
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মদমুদিতমম্বুরকণ্ঠকাণুত্যুতি- 
মভিবীক্ষ্য কুতশ্চিদপ্যকম্মাং 

স্থলতি লুঠতি বেপতে বিধোতি 

দ্রবতি বিষীদতি হস্ত মু্হতীশঃ ॥-_-৯ম অঙ্ক 

[ ভগবান গৌরচজ্দ্, মদমত্ত মম্বরগণের কণ্ঠশোভ1 অকন্মাং কোন স্থানে দেখে ততলে 
স্থলিত, ভূলুঠিত ও কম্পান্থিত হন এবং কখন ব1 চীংকার ধ্বনি করেন, কখন আর্ড্রচিত্ত, কখন 
বা বিষঞ্ণও, কখনও বা মৃছ্ীপন্ন হন। ] 

গাথার পথিকের উন্মাদনার সঙ্গে একেবারেই অভিন্ন । শ্রীচৈতন্যদেবের ষে তীব্র 

উন্মত্তরূপ সেটাই অতিরিক্ত সংযোজিত । “গাহাসত্তসঈ” কবি কর্ণপুরের সুপরিচিত ছিল, 
পূর্বেই দেখিয়েছি। আমাদের আলোচ্য গাথাটির ভাষা “অগৃঘাই, ছিবই, চ্ুমৃবই, 

(আজিত্বতি, স্পৃশতি চুম্বতি) যেন 'স্থলতি, লুঠতি, বেপতে, দ্রবতি, বিষীদতি” ইত্যাদিতে 

রূপাম্তরিত হয়েছে মনে হয় । গাহাসত্তসঈ'র প্রভাব এক্ষেত্রে যে কি অপরিসীম আশা করি 

তা এর থেকে কিছুট1 বোঝা যাবে । 

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরপের প্রভাব অপরিসীম । বনু পদকর্তা একেবারে আক্ষরিকভাবে 
শ্রীরপের শ্লোককে অনুসরণ করে বনু পদ রচন1 করেছেন। এই শ্রীৰপও যে আবার 
'গাহাসত্তসঈ'র ভাবনাপুষ্ট হয়েছিলেন তার পরিচয় তার কাব্যনাটকাদির ইতস্ততঃ লক্ষ্য 
করা যাবে । “হংসদদত” শ্রীবূপের প্রথম রচিত কাব্য এবং বড়ো কথা এটি বাংলাদেশেই 
শ্রীচৈতন্যের অনুগত হবার পূর্বেই লিখিত । বৃন্দীবনে বাসকালে সনাতন-শ্রীজীবের লিখিত 
গ্রন্থে 'গাহাসত্তসঈ'র স্পষ্ট উল্লেখে তার! বৃন্দাবনেই এটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এমন 

ধারণা হয়। কিন্ত হংসদূতে গাথার ভাবছায়া দৃষ্টে স্প্টতঃই অনুমান করতে পারি গোঁড়ের 
রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব করার কালে কিংবা তৎপুর্বে রূপ, হয়তো সনাতনও 'গাহাসত্সঈ' 

পড়েছিলেন এবং এর তীব্ররাগমস্ম প্রেমের গাথাগুলিকে সনিষ্ঠ আস্বাদন করেছিলেন। 
হংসদূত রচনার মধ্যে শ্রীরূপের কৃষ্কপ্রাপতার পরিচয় পাই । রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমবস্তর মধ্যে 

লৌকিক নরনারীর প্রেমভাবনাকে উপস্থাপিত করতে শ্রীরূপ বিন্দুমাত্র কুঠিত হন নি। 
প্রকৃতপক্ষে মহত্ভাব সকল কবিহৃদয়কেই আকৃষী করে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের 

রাধাকৃঞ্ণের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে মানুষেরই মহং ভাব এবং ভাষা তাই 

শ্রীরূপ প্রডভৃতিকে আকৃষ্ট করেছে । এই কারণেই গাহাসত্রসঈ'র এমন সবাঙ্গীণ প্রভাব 

(তা সে প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ হোক ) সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বাংলা পদাবলী 

সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হষে উঠেছে। 'গাহাসত্তসঈ'র কবিদের ধর্মনিরপেক্ষ, ব)ক্তিগত ও 

সমাজসম্ভব আবেগ বৈষ্ণবধমবোধের ঘন প্রলেপে অধ্যাত্মমহিমাহুক্ত হয়ে রাধাকৃফ্প্রেমে এক 

অলোঁকিক ভাবব্যঞ্জন৷ সঞ্চার করেছে বলা যায়। 

একটি গাথাতে স্থীকে প্রোষিতপতিকা বলছে-_ 
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অহঅং বিওঅ-তণুঈ দ্সহে! বিরহাণলো চলং জীঅং। 

অপ্লাহিজ্জঞউ কিং সহি জাণসি তং চেব জং জ্ত্তং ॥ 
--&1৮৬ (অজ্ঞাত ) 

[ আমি (প্রিয়ের) বিরহে কৃশা হয়েছি, বিরহের অগ্নি দুঃসহ বোধ হচ্ছে । জীবনও 
চঞ্চল (অর্থাং গমনোম্বুখ ) হয়ে উঠেছে । হে সখি, যাঁ এখন উপযুক্ত বলে তুমি 

মনে কর, তাই উপদেশ দাও । ] 

কৃষ্ণ-বিরহে রাধার বিলাপের ভাষাও আশ্চধজনক ভাবে অনুরূপ। রাধা 

বলছে-_ 
মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হস্ত করবৈ 

ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেই। 

ইয়ং বন্দে যুদ্ধ সপদি তমুপায়ং কথয় মে 
পরাম্বশ্ে যন্মাদ্ধতিকণিকয়াপি ক্ষণিকরা ॥__হংসদ্ৃত, ১০৪ 

[হে সুমুখী, আমার মন সন্তপ্ত হচ্ছে এ আমি কি করব? এই সম্ভাপময় 

বিরাট মহাসাগর পার হতে পারছি না। তোমার চরণে নতমস্তক হয়ে প্রণাম করি। 

তুমি শীঘ্রে কোন উপায় বলে দাঁও, যাঁতে আমি ক্ষণকালের জন্য ধের লাভ করতে 
পারি । ] 

এই ভাবসাদৃশ্য থেকে অনুমান করি যে হংসদূত রচন1কালে শ্রীরূপ 'গাহাসত্সঈ' 
নিশ্চয়ই পড়েছিলেন । হংসদ্তের আরও দৃ-একটি শ্লোকে 'গাহাসত্তসঈর ভাবের ছায়া 
এরূপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাঁবে। 

হংসদূতের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি এইরূপ-_ 
মুহুঃ শুন্যাং দৃর্িং বহসি রহসি ধ্যায়সি সদা 
শূণোমি প্রত্যক্ষং ন পরিজন বিজ্ঞাপনশতম্ । 

অতঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি যযৌ শ্যামলরুচিঃ 

স যুনামুত্তংসম্তব নয়ন-বীর্থী-পথিকতাম্ ॥ 
[ হে কমলমুখী, তৃমি বারংবার লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত করছ, নির্জনে কারো ধ্যান 

করছ, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সহচরীগণ যে সকল নিবেদন করছে, তা শুনছ না। সেই 

হেতু মনে করি যে, মুবকদের মুকুটমণি শ্যামল কৃষ্ণকে তুমি দেখেছ । ] 
একটি গাথাতেও ঠিক এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। পুর্বরাগের বর্ণন! করে গাথাকার 

বলছেন__ 
| পেচ্ছই অঙদ্ধ-লকৃখং দীহং পীসসই সুগ্চঅং হসই। 

জহ জম্পই হি তহ সে হিঅঅ-ট্ঠিঅং কিং পি | 
-_-৩৯৬ (ছাদের 2) 

[ যখন (তরুণী ) লক্ষ্য বিন। দৃষ্টিক্ষেপ করছে, দর্ঘনিঃস্বাস ফেলছে, শৃন্ত (অকারণ) 
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হাসি হাসছে এবং অস্প্টভাবে কি যেন আলাপ করছে, তখন ( মনে হয় ) তার হাদয়ে 

কি যেন রয়েছে । ] 

শ্রীরপ গোস্বামী গাথাকার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, দৃঢ় ধারণা হয়। এই 

গাথার ভাবের সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে চণ্তীদাসের বিখ্যাত একটি পদের 

প্রারস্তাংশের-_ রি 

রাধার কি হৈল অন্তরে বেথা । 

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 

না শুনে কাহারো কথা ॥ 

অবশ্য শ্রীরপের শ্লোকাংশের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে । শ্রীকূপের “রহসি ধ্যায়সি 

সদার সঙ্গে বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে” মিলে । “না শুনে কাহারো কথা” ষেন 

শুণোসি প্রত্যক্ষং ন পরিজন-বিজ্ঞীপন-শতম্'-এরই ভাষাম্তর। আর 'নব পরিচয় কালিয়। 

বধুর সনে” চত্তীদাসের এই উক্তি সখীর “যযো শ্যামলরুচিঃ ম যুনামৃততংসম্তব নয়নবীথি 

পথিকতাঁমূ* এই উক্তিরই ভাবানুবাদ মাত্র । 

গাথাকাঁরের প্রত্যক্ষপ্রভাব যদি নাও থাকে, অন্ততঃ পরোক্ষ প্রভাব চণ্তীদাসে সহজে 

লক্ষণীয় । গাথার ভাবই শ্রীরপের মাধ্যমে বাহিত হয়ে চণ্ডীদাসের রচনায় অনুস্যুত 

হয়েছে, সন্দেহ নেই। 

গাহাঁসত্তসঈ'-র লৌকিক নরনারীর প্রেমগাথাকে রাধাকষ্ণপ্রেমের মহিমায় উত্তরণের 

প্রয়াসচিহ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈত্ন্তচরিতাম্বতে সুস্পষ্ট দেখা যাবে। মধ্যলীলার দ্বিতীয় 

পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ হালকবির একটি গাঁথা উদ্ধার করেছেন । অবশ্য 'এটি সরাসরি 

হাল থেকে গ্রহণ করেন নি। সনাতন গোস্বামী দ্বারা বৈষ্কবতোষণীতে ধৃত গাথাটিকেই 

তিনি এখানে উদ্ধাত করেছেন ৷ গাথাঁটি এই-- 

কইঅব-রহিঅং পেম্মং ণথি ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ। 

অহ হোই কস্স বিরহে বিরহে হোত্ম্মি কো জিঅই ॥ 

--২২৪ (রাম) 

[ হে মামি, মানুষের জগতে কৈতবশুন্য প্রেম যেন একেবারেই নেই। যদি থাকত, 

তাহলে কি কারো বিরহ থাকত ? বিরহ ( কদাচিং) ঘটলেও কেউ কি জীবিত থাকত 2] 

সনাতন গোস্বামী ধৃত পাঠে "মামি" শব্দটি নেই । তিনি যে এটি ইচ্ছাপুর্বক বাদ দিয়েছেন, 

তা সহজেই বোঝা যায় ।, কৃফ্দাস কবিরাজ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন । এর 

প্রায় হুবন্থ অনুবাদ যা করেছেন, তা নিম্বরূপ-_ 
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম 

সেই প্রেম! নলোকে না হয়। 

যদি.হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ 

বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥-_-চৈ. চ. ২২1৪৩ 
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“কইঅব রহিঅং পেনম্মং, কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে 'অকৈতব কৃ্ণপ্রেম'-এ 

রূপলাভ করেছে । এই শব্দপরিবর্তনের ফলে অনুবাদটিতে মূলের ভাবধারার সঙ্গে 

কোনও রূপ অসঙ্গতি বা অসামর্জস্য ঘটে নি, অথচ কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা! অনতিলংকৃত 

ভাষায় অপূর্ব গভীর সারল্যে প্রকাশিত হয়েছে । লৌকিক প্রেম “কৃষ্ণ এই একটি মাত্র 

শব্দের যাদৃম্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে ভক্ত হৃদয়ের আকাঙ্কিত অলৌকিক প্রেমের 

মহতী ভাবলোকে যাত্রা করেছে । বৈষ্ণব পদকর্তারাও এভাবেই 'গাহাসত্তসঈ'র 

প্রেমানুভূতির ভাবপ্রতিমাকে আত্মসাৎ করে রাধাকৃ্ণের প্রেমাধারে উপস্থাপিত করে নিবিড় 

তন্ময়তায় আরও গভীর বর্ণোজ্ভবল করে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশ্বাস। গাহাসত্তসঈ' লৌকিক 

প্রেমের গাথা হলেও সেই প্রেমকে যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের আধারে স্থাপন1 সহজ, ত৷ পূবেই 

দেখিয়েছি । বস্তুতঃ, লৌকিক মানবমানবীর প্রেমের প্রতীক হিসাবেই রাধাকৃষ্ণ চিত্রিত 

হয়ে এসেছে বহুদিন । সেকালের কাব্যসংকলয়িতাদের কাছে রাধা ছিল নিতান্তই 

সাধারণা । তাই এই নিষিদ্ধ প্রেমের পাত্রীর স্থান হয়েছিল 'অসতীব্রজ্যা'তে । চৈতন্য 

পূর্বকালে সমগ্রভাবে সমাজমানুষের মনে কৃষ্ণপ্রাণতা তেমন করে উদ্বোধিত হয়নি। 

কৃষ্ণের রাখালিয়! জীবন এবং গোপবৃত্তে রাধার পরকীয়া প্রেমের লোকমধুর রুচিতেই 

তখনকার কবিহৃদয় উদ্বেলিত । অধ্যাত্ভাবনার স্পর্শ তখনও এ প্রণয়কাহিনীতে লাগে নি। 

জয়দেবের হরিপ্রাণতা নিঃসংশয্িত প্রতিষ্ঠ নয়। প্রকৃতপক্ষে, চৈতম্যভাবনাশ্রিত হয়েই 

আধ্যাত্মিক তত্বদৃষ্টির সঙ্কেত বহন করে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লৌকিকতার মর্তাভমি থেকে 

অলোকিকতার ভাবলে!কে যাত্রা করেছে । আর এই ছুই রাজ্যের সেতুবন্ধন ঘটেছে 

বৈষ্কবপদকর্তাদের ভক্তিগাঁ় কবিচিত্তের আশ্চর্য সুন্দর বাঙ্্নিমিতিতে। আর এই 

বাঙ্নিমাণে সুন্দরতম ভাব, ভঙ্গী, ভাষা, চিত্রকল্প যেখান থেকে যাকিছু তারা পেয়েছেন, 

তাই-ই দ্ব হাত পুর্ণ করে নিয়েছেন । বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনেকেই বিশেষ করে বিদ্যাপতি, . 

চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর, ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ প্রভৃতি 

সৃপত্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে এদের বিশেষ অধিকার ছিল। সংস্কৃতের 

পাশাপাশি প্রাকৃত কাব্যকবিতানাটকাদিও এরা পড়েছিলেন সহজেই অনুমান করা যায়। 

মুকুন্দরাম তাঁর চণ্তীমঙ্গলে শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বাংলাদেশে কাব্যকবিতাদি 

পঠনপাঠনের একটা সুন্দর ইতিহাস তলে ধরেছেন-__ 

পড়িল কখন দণ্তী, করিতে কবিত্ব খণ্তী, 

নান] ছন্দ পট়িল পিঙ্গল । 

করি দৃঢ় অনুরাগ, পচ়িল ভারবি মাঘ, 

বন্ধুজনে বাড়ে কুতৃহল ॥ 

জৈমিনিভারতাম্বত ব্যাস পড়ে মেঘদৃত 

নৈষধ কুমারসম্ভব । 
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দিবানিশি নাহি জানি, পঢ়ে রঘু শ্বেত মুনি, 

রাঘব পাগুবী জয়দেব ॥ 

অব্যাহত বুদ্ধিগাতি, পড়ে দুই সপ্তশতী, 
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।। 

হিত উপদেশ কথা, পট়িল বাসবদত্তী, 
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী 7৩৯ 

মুকুন্দরাম উল্লিখিত ছ্বই সপ্তশতী'-র একটি “আধ্যাসপ্তশতী' এবং অন্যটি যে "গাহাসত্তসঈ 

তা বোঝানো যায়।৪* এ থেকে মধ্যযুগের বিদ্যোংসাহী বাঙালী পাঠকের কাছে 

গাহাসত্তসঈ' অপরিচিত ছিল ন! দেখ। যাঁচ্ছে। সুপণ্তিত বৈষ্ণবপদকর্তাদেরও 'গাহাসত্সঈ? 

অপঠিত না থাঁকবারই কথা। বস্ততঃ, তার! যে 'গাহাসত্তসঈ'-র সঙ্ষে পরিচিত ছিলেন 
এবং পদরচনার কালে এর থেকে ভাবের কনকন্র্ণ মুঠো ভরে নিয়েছেন, তা দেখা যাবে। 

অবশ্য "গাহাসত্তসঈ” থেকে এদের ভাবসম্পদ আহরণ যে সর্াংশে সবসময়ে সরাসরি 

ঘটেছে, তা বলা চলে বা। গাথার ভাব সংস্কৃত কবিতায় এবং সংস্কৃত কবিতার ভাব 

পদাবলীতে সঞ্চারিত হয়েছে, এমনটিও দেখা গেছে। ইতিপুর্বে এ সম্পর্কে সামান্য 

আলোচনাও করা গেছে । তবে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে প্রাকৃত কবিতার সাদৃশ্য কেবলমাত্র 

সংস্কত জানা কবিদের মধ্যস্থতায় একথা ধীরা বলেন,৪১ তাদের মন্তব্য যথার্থ নয়, ধারণা । 

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতি অসাধারণ পাগ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন । তার লিখিত 

বিভিন্ন গ্রন্থ তার বহু বিষয়ে পঠন-পাঠনের পরিচয় দেয়। বিদ্যাপতির বন্থ উৎকৃষ্ট পদ 

তার উচ্চ কবিশক্তির পরিচয় বহন করলেও মৌলিক ভাবকল্পনায় তা খদ্ধ নয়, দেখা গেছে । 

৩৯। কবিকন্কণ চণ্ডী-_বঙ্গবাসী কার্যালয় হতে প্রকাশিত ২য় সং, পৃঃ ২১৫1 দীনেশচন্জ্র 

সেন মহাশয় সম্পাদিত চণ্তীমঙ্গলে “পড়ে দই সপ্তশতী” পাঠ আছে। সম্প্রতি কলকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত “চণ্ডীমক্ষল ( ধনপতি 
উপাখ্যান ),-এ “জানে বাল! সপ্তশতী” পাঠ আছে। 

8০1 চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার চণ্ডীমঙ্গল বোধিনীতে এই “পড়ে তই সপ্তশতী'র 

এবূপ অর্থ করেছন, দ্বই সপ্তশতী--€১) শ্রীমদ্ভাগবতগীত1 ও (২) মার্কগেয় চণ্তী-যাহাতে 

৭০০ শ্লোক আছে অথবা (১) মহাঁরাস্ট্র প্রতিষ্ঠান দেশের রাজা! শালিবাহন ব! সাতবাহন 

কর্তৃক রচিত গ্রাথাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত মহাকাব্য ও (২) গোবর্ধনাচার্ধ বিরচিত 

আর্য্যাসপ্তশতী ৷ 

৪১। “কিন্ত উচ্চতর সাহিত্যে, এমন কি বৈ পদীবঙ্লীতেও প্রেমের সৃসৃক্ম চেতনা 
প্রবিষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত প্রেমকবিতার পথ বাহিয়া। উহাদের সহিত প্রাকৃত কবিতার 

সাদৃশ্যও সংস্কত-জানা কবিদের মধাস্থতায়।”__জাহবীকৃমার চক্রবর্তা £ প্রাচীন ভারতীয় 

সাহিত্য ও বাঙাপ্লীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১ 
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বস্ততঃ, দেখ! যাবে তার অনেক পদের ভাব সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাব থেকে আহত 

হয়েছে । “কীন্তিলতা'-র রচস্সিতা বিদ্যাপতি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত 

সাহিত্যেরও চর্চা করেছিলেন, তা৷ দ্ঢ়তাসহকারে বলা চলে । বিদ্যাপতি 'গাহাসতসঈ"-র 
সঙ্গে যে অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন, তা নিয় প্রমাঁণবলে বলা যায় । বিদ্যাপতি 

ভার একটি পদে রাধার অভিসারের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন-_- 

আজ প্রুনিম তিথি জানি মোয়” অএলিহু" 
উচিত তোঁহর অভিসার । 

দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি 

কে বিভিনাবএ পার ॥ 

পৃিমারাত্রিতে রাধার গৌরদেহের লাবণ্য জ্যোংপ্লালাবণ্যে মিশে একাকার হয়ে যাবে। 

ফলে কেউ তাকে আরর প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণন৷ সন্দেহ নেই। 

কিন্ত এই ভাবট্ুকু বিদ্যাপতির নিজস্ব নয় বলেই মনে করি । “গাহাসত্তসঈ'-তে হুবহু 

এই ভাবের একটি গাথা পায়] যায় । গাথাটি এই-_ 

গশ্মিহিসি তস্স পাসং সুন্দরি ম৷ তুরঅ বড্উউ মিঅঙ্কো। । 

দদ্ধে দ্দ্ধং মিঅ চন্দিআই কে। পেচ্ছই মুহং দে ॥_-৭।৭ 

[ হে সুন্দরি, প্রিয়জনের কাছে যেতে পারবে, কিন্ত ত্বরার প্রয়োজন নেই, ঠাদ আরও 

উঠুক, দ্ধধে দ্ধের ন্যায় টাদের আলোতে তোমার মুখ কে দেখতে সক্ষম হবে ?] 

সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বিদ্যাপতি গাথাটির ভাবের দ্বারা উপঘু্ক্ত পদরচনায় প্রাণিত 
হয়েছিলেন । সুতরাং প্রাকৃত কবিতার সঙ্গে এদের যে সরাসরি পরিচয় ছিল, তা বুঝি 
নিদ্ধিধায় বল! চলে । 



বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি 
শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে 2--চাতুর্ববর্ণ্যং ময়] সৃষ্টং গুণকর্মাবিভাগশঃ$” ৷ গুণ ও 
কর্মের তারতম্য অনুসারেই নাকি ভগবান ব্রাল্সাণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন১। গুণ বা 
প্রবৃত্তির সঙ্গে বর্ণ বা! জাতির যোগাযোগ অনেক সময়েই আমাদের কাল্পনিক মনে হয়, তবে 

কর্ম বা বৃত্তির সঙ্গে আদিতে 'জাতিভেদের সম্পর্ক ছিল বলে এঁতিহাসিকদের ধারণা । 

স্বজাতিনিদ্দিষ্ট বৃত্তি লঙ্ঘন করাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার্দীক্ষা ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 

সংঘাতের ফল বলেই অনেকে মনে করেন । কিন্ত বাংল। দেশের অতীত ইতিহাস আলোচন! 

করলে দেখা যায় যে ব্রান্মণাদি চতুর্বর্পের লোক প্রাচীন মুগ হতেই নানা কারণে তাদের 
জাতিগত বৃত্তি লঙ্ঘন করে এসেছেন, এবং সেজন্য তারা সমাজে বিশেষ নিন্দনীয় বা 

অপাংক্তেয় হন নি। এমন কি, বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে দের বর্ণীস্তরও ঘটে নি। তদেব 

মুখোপাধ্যায় তার “সামাজিক প্রবন্ধ” (১৮৯২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মনুর সময় হতেই 

(খুঃ পুঃ ২০০--২০০ খুষ্টাব্ব ) বৃত্তির ব্যাপারে কিঞ্চিত শিথিলতা আমাদের সমাজে দেখা 

গিয়েছিল। মনু নিজেই বিধান দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ স্বজাতিনিদিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীঘিকা 
নিরাহে অসমর্থ হলে ক্ষত্রিয় ব৷ বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিক] উপার্জন করতে পারে ।* 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোনদিনই ছিল না। 

এদেশের বর্ণ-বিন্যাস ব্রান্মণ এবং শৃদ্র বর্ণ ও অন্তযজ-ন্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-_কায়স্থ 
এবং অন্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা ও অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শৃদ্র-পর্যায়তুক্ত।৩ কিন্তু কি ব্রাহ্মণ, কি 
অব্রাঙ্গণ সব বর্ণের লোকেই প্রাচীন যুগে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কামনা, আধিক 
উন্নতির প্রেরণ] ইত্যাদি নান। কারণে তাদের জাতিগত বৃত্তি পরিহার করে অনেক সময় অন্য 

বৃত্তি বা জীবিকা অবঙ্গন্বন করেছেন। ব্রাক্মণের! প্রধানতঃ ধর্মকর্মানুষ্ঠান, পোৌরোহিত্য, 
শান্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপন] বৃত্তি অবলম্বন করলেও ছোট-বড় রাজকর্ম, যোদ্ধ-ব্যবসায় এবং 

কৃষিকার্ধ তাদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, অর্থাং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি প্রয়োজন 

হলে তারা গ্রহণ করতেন। স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্রের ( সেন-বর্মণ মুগ) তালিকায় 

১. এশ্রীমত্তগবদগীতা”, ৪র্থ অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক। 

২. “ভৃদেব-রচনাসম্ভার” প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৬৪ সন), পৃঃ ৯৮৭ । 

মনু, ১০।৮০-৮২, ১০১-১০২ ; ৯1৩১৯ । 

৩. নীহাররঞ্জন রায়, “বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ” ( কলিকাতা, ১৩৫২ সন ), পৃঃ ৪২-9৪1 

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু-৩ এই মতের সমর্থক; “ভারতকোষ”, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩ 
দ্রষ্টব্য ।. 

১৯ 



৮২ ....." সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

ব্রাহ্মণদের নিষিদ্ধ কর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে-_শৃদ্রবর্ণের অধ্যাপনা ও তাদের পৌরোহিত্য, 
চিকিংসা ও জ্যোতিষিদ্যার চর্চা এবং চিত্রাঙ্কনের মতে শিল্পবিদ্যা ।৫ বিশুদ্ধ জ্ঞান বা 
অধ্যাত্মজ্ঞান চর্চার তুলনায় ব্যবহারিক জ্ঞান চার স্থান নিয়ে ছিল বলেই বোধ হয় গণক বা 

গ্রহবিপ্রর! ব্রাঙ্মণ-সমাজে পতিত ছিলেন, এবং চিকিংস! প্রধানতঃ ধাদের বৃত্তি ছিল সেই 

অন্বষ্ঠ-বৈদ্েরাও ধর্ম-কর্মানৃষ্ঠানে শৃদ্ব বলে গণ্য হতেন। ডঃ রায় দেখিয়েছেন যে পাল-চক্তর 
এবং সেন-বর্সণ আমলে, অর্থাৎ শ্রীস্টায় অহ্টম হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বনু ব্রাহ্মণ রাজা, 
সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অন্বষ্ঠ-বৈদ্যেরা 
(প্রধানতঃ চিকিৎসক ) মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-_কায়স্থের! ( প্রধানতঃ লেখক ও হিসাব-রক্ষক 

বা কেরানী ) সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎস! বৃত্তির অনুসরণ করেছেন এবং কৈবর্তরা (নোঁ-চালক 

ও মংয্যজীবী ) রাজকর্মচারী ও রাজ্যশাসক হয়েছেন, এমন্ব কি সাহিত্য চর্চাও করেছেন । 

তবে সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকই সে মুগে নিজেদের বর্ণন্ৃত্তির অনুশীলন করতেন বলে 
এঁতিহাসিকদের ধারপ11* বৃহদ্ধর্নপ্ুরাণ ও ব্রন্মবৈবর্ত প্ুরাঁণে (শ্রীঃ ১২শ-১৪শ শতাব্দীর 
মধ্যে রচিত) ব্রাক্মষণেতর যে সব জাতিকে সংকর বর্ণ ব৷ স্বর বর্ণ বলে তালিকাত্ৃক্ত কর 
হয়েছে ( তত্তবায়, কর্মকার, কুস্তকার, স্বর্ণকার, বণিক ইত্যাদি) তাদের মধ্যে অনেকে কিন্ত 
বৃত্তি-পরিচয়ের দ্বারাই পরিচিত । বৃত্তি পরিবর্তন করলে এদের জাতি-পরিচয়ও এক থাকার 

কথা নয়। তবে এ"দের মধ্যেও যে বৃত্তি-পরিবর্তন অসম্ভব ছিল ন! কৈবর্ত জাতির এক 

অংশের পরবর্তী কালে কৃষিরৃত্তি গ্রহণ ও মাহিস্যদের সঙ্গে অভিন্নতা-লাভই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ।৬ পাশ্চাত্য পর্িত মোনিয়ার উইলিয়ামসের মতে এই বৃত্তি-পরিচায়িত বর্ণগুলির 

(6:89 08৪698 ) মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিধি-নিষেধগুলি কঠোর ভাবে পালন করা হ'ত। 
এগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের শিল্পী-সংঘ বা ৪:618808+ £০1105-গুলির সাদৃশ্য 

লক্ষযপীয় ।৭ 

মধ্যযুগের এসলামিক রাদ্বশক্তি প্রতিযোগিতা-বিহীন, বংশগত বৃতি-নির্ভর উৎপাদন 

ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। ফলে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের স্ব-স্ব বৃত্তে প্রতিষ্টিত রাখার 
ব্যাপারে স্বভাবতঃই আরো শিথিলতা দেখা দেয়। ব্রাহ্মণের! অনেকেই তখনো! শান্্রচ্চ 
ও অধ্যাপন। করতেন, কিন্ত যজন-যাজনরত মৃর্থ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল ন।। মুকুন্দরাম 

তার “কবিকঙ্কন চণ্ডী”তে (১৫৭৯ শ্রীঃ) কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণন। প্রসঙ্গে 
লিখেছেন,-_ 

নীছাররঞ্জন রায়, পৃর্োক গ্রন্থ, পৃহ ৮৭-৮। 
'পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭, ৫১-২, ১৯৩-৪। 

এ, পৃঃ৮৯৯৮। 

24, 14০08151 দয 11115008, £15%2855% (08100668 1961), 00. 107-128. বইটি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ শ্রীষ্টাবে । 

টি ভি নি 
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“মূর্খ বিপ্র বৈসে পরে: নগরে যাজন করে 
শিখিয়! পূজার অধিষ্ঠান। 

চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে 

চাঁউলের কোচড়া বান্ধে টান।”৮ 

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুও ( ১৪৮৬-১৫৩৩) 
পরাম্মুখ হন নি।. 

“প্রভু কহে সন্ধিকাধ্য জ্ঞান নাহি যাঁর। 

কলিষুগে ভট্টাচাধ্য পদবী তাহার ॥*৯ 

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের “হরিলীলা” পাঠে মনে 
হয়, ব্রাঙ্মণের! এ স্গে শুধু শাস্ত্র করতেন না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে কিছু লোঁক রাজনীতি 
চর্চাও করতেন । ূ 

“দক্ষিণে বসিয়া বেদবত্ত দ্বিজগণ ৷ রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥”১* 

ব্রা্মণদের পরেই ছিল সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থ উপবর্পের স্থান। বৈদ্যেরা প্রধানতঃ 

চিফিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করতেন, কিন্ত ব্রা্মণের ন্যায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত বৈদ্যের উল্লেখও 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। চৈত্য-অনুচর নবদ্বীপ-নিবাসী মুরারি গুপ্ত 
জাতিতে বৈদ্য হলেও সর্বদা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের চর্চা করতেন। চৈতন্যদেব তাই কাকে 
পরিহাস করে বলেছেন,__ 

“প্রত বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড় । 
লতা! পাতা নিঞ। গিয়া রোগী কর দড় ॥ 

ব্যাকরণ-শান্ত্র এই বিষমের অবধি । 

কফ-পিত্ব-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি 1১১ 

চৈততম্বদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসী চজ্্রশেখর জাতিতে .বৈদ্য হলেও কায়স্থদের গায় 
লিখন-বৃতি গ্রহণ করে জীবিকা বিবাহ করতেন ।১২ কায়স্থ উপবর্পণের লোকের! সাধারণতঃ 
মসীজীবী ও রাজকমনচারী হলেও কখনে! কখনো রাজ্যশাসনের এবং গ্রজাপালনেরর 
দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। বারদ্ুইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, “আইন- 

৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, «কবিকন্কণ চণ্ডী” ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৫২ ), 
পৃঃ ৩৪৯। 

৯, শ্রীশ্রীচৈতশ্তভাগবত' ( বসুমতী সংস্করণ ), পৃঃ ৪৮। 

১০. দীনেশচজ্জ সেন (সম্পাদিত ), “বক্ষ সাহিত্য পরিচয়”, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮৭। 

১১. “শ্রীশীচৈতন্যভাগবত”, পৃঃ ৪৮। 

১২. .“জীত্রীচৈতন্তচরিতাম্বত”, উপেক্্রনাথ মৃখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, 
৯৩৫৯ সন ), পৃঃ ১৯৫। 



৮৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৫ 

ই-আকবরী” গ্রস্থেও বাংলাদেশে অনেক কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়।১৩ সমাজে 

ব্রাক্মণের! শ্রেষ্ঠ বর্ণের মর্যাদা পেলেও কাঁয়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধ হয় বেশীই ছিল। 

ইচ্ছা! মতো বৃত্তি গ্রহণের এই স্বাধীনতা অবশ্য মধ্যযুগেও কিছুট1 সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রান্সাণ- 
বৈদ্য-কায়স্থ সন্তান মুচি-হাড়ি-ডোম প্রভৃতি অন্তাজ জাতির বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অথব! 
কোনো! শুদ্র যজন-যাজন, পৌরোহিত্য করছেন এরকম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে, অন্ততঃ বর্ণাশ্রমী 
সমাজে, পাওয়া যায় না। যজন-যাজন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রা্মণদের একাধিপত্য 
থাকার জন্যই বোধ হয় সমাজে ব্রাঙ্গাণ বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হতেন । 

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলা দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি কখনে। ছিল না, যদিও 

পরবর্তীকালের কোনে কোনো গ্রন্থে কায়স্থদের কষত্রিয়ত্ব দাবী করা হয়েছে। মুকুন্দরামের 
কাব্যে বাংল! দেশে “ক্ষত্রি” ও রাজপুত জাতির উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বৃত্তি ছিল 

 মল্প-বিদ্যা শিক্ষাদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি । কিন্ত মুকুন্দরাম ক্ষত্রিয় রাঁজপুতদের স্থান শুত্র 
কায়স্থদের নিয়ে নির্দেশ করেছেন। এ বিষয়ে “কবিকল্কণ চণ্ডী”তে ভাড়ুদত্তের প্রতি 

কাঙলকেতুর উক্তি স্মরণীয়-_ 

“হয়্যা বেটা রাজপুত বোলহ কা'য়স্থ-সত 
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ ।”১৪ 

কায়স্থেরা লেখাপড়ার কাজ করতেন বলেই কি তাদের এই বিশেষ সম্মান ? মধ্যযুগের 

বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সে সময় অস্ত্র চালন! ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, 

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির কার্য এদেশে প্রধানতঃ শুদ্র বর্ণের, এমন কি অস্তযজ জাতির করণীয় 
ছিল। এদের মধ্যে আগুরি ব' উগ্রক্ষত্রিয়দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গের 
বর্ধমান জেলায়। কৃষিবৃত্তি ও সামরিক বৃত্তি উভয়ের প্রতিই এ*দের সমান আকর্ষণ ছিল। 

বাগর্দী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অস্তাজ জাতির লোকেরাও এ মুগে যুদ্ধবিদ্যায় পারদ্লিতা 

অর্জন করেছিলেন ১৫ 

বুদ্ধ ও অন্তজ জাতির লোকেরা বাংলাদেশে যে শুধু সামরিক বৃত্তিতে পারদগিতা 
দেখিয়েছিলেন তা নয়, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও এরা কোনো কোনে ক্ষেত্রে যথেষ্ট 

উৎকর্ষের পরিচয় দেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি শুত্র জাতির লোকেরা একদিকে 
যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (বাংলা মঙ্গল কাব্য তার 
সাক্ষ্য বহন করছে ), তেমনি অপর দিকে বিদ্যার্চ ও গ্রস্থরচনার প্রতিও তাদের যথেষ্ট 

১৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, “যশোহর-খুলনার ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৩ ), 

পৃঃ 9৫91 

১৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, “কবিকস্কণ চণ্ডী”, পৃঃ ৩৫১, ৪৪১। 
১৫. রমেশচন্দ্র মন্ত্বমদার (সম্পাদিত), “বাংলা দেশের ইতিহাস-_ মধ্যযুগ” 

( কলিকাতা, ১৩৭৩ সন ), পৃঃ ৩০২, ৩০৫ ৷ শোৌরীক্রকৃমার ঘোষ, “বাক্লালী জাতি পরিচয়” 
( কলিকাত, ১৩৬৩ সন ), পুঃ ৮৮-৯১। 
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অনুরাগ দেখা গিয়েছিল । ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকেরা মধ্যমুগে গ্রন্থ রচনা 
করে খ্যাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 
মাঝি কায়েং রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি নিম্নবর্জাত লোকের! প্ু'খি-লেখক 

বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ১০০৯ শ্রীষ্টার্ষে মধুসদন নাপিত নল-দময়ন্তীর কাহিনী বাংলা 

কবিতায় বর্ণনা করেছেন।১৬ রাজনারায়ণ বসু তার আত্মচরিতে লিখেছেন যে তিনি 

বাল্যকালে (উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ) চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে যে গুরু- 

মহাশয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার লোঁক এবং জাতিতে আগুরি 

ছিলেন ।১৭ 4080 সাহেবের বিবরণী (১৮৩৫-৩৮ ) থেকেও জান। যায় যে জাতিভেদ 

প্রথার প্রাবল্য সত্ত্বেও মুশিদাবাদ এবং বারতবম জেলায় কলু, শু ড়ি, ধোপা, মাল] ও চণ্ডাল- 

জাতীয় গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলিতে বর্ণহিন্্ব ছাত্রের অভাব হ'ত না। এ কথা বোধ 
হয় এ সময় বাংল দেশের অন্যান্য জেলার সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । 4৪ অবশ্য লিখেছেন যে 

পাঠশালার গুরুমহাঁশয়দের মধ্যে কায়স্থ জাতীয় লোকেরাই (ব্রাঙ্গণেরা নন!) সংখ্যাগরিষ্ঠ 

ছিলেন।১৮ ডঃ সুকুমার সেন তার “মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী” বইতে লিখেছেন, “দক্ষিণ 

রাছে স্থানে স্থানে এখনো ডোম ও বাগদী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, 

কাব্য ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বামুনের ছেলেরাও পড়ে ।”১৯ এই ব্যাপারটিকে 
মধ্যযুগীয় ধারার অনুকরণ বলেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এই সব টোলের শিক্ষাক্রম 
পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল না। উপরের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সহজেই এই 
সিদ্ধান্তে আস! চলে যে মধ্যযুগের শেষে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাবৃতি ত্রান্মাণ বা উচ্চ বর্ণের 
লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল ন]। 

কেবলমাত্র, লৌকিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নয়, পারমাথিক জ্ঞানের রাজ্যেও নিম্নবর্ণের 

লোকেদের প্রবেশাধিকার মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে স্বীকৃত ছিল। এঁ সময়ের বাংলা 

সাহিত্য থেকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজ্জবমদার এ বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দিয়েছেন । 

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে যে রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের মা তাকে হাড়ী-জাতীয় এক গুরুর 
কাছে দীক্ষা নিতে বলেছিলেন । *“শুন্যপুরাণ”-রচয়িতা ডোম-জাতীয় রামাই পণ্ডিত 

ধর্মপৃজার পুরোহিত ছিলেন এবং নিজ অনুচরদের কাছে ব্রান্মপোঁচিত মর্ধাদাই পেয়েছিলেন । 
চণ্তীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর নামও বৈষ্ণব পদাবলীতে মুক্ত হয়েছে । ডঃ মজুমদার 

১৬. রমেশচজ্জ মজবমদার, পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৫-৩০৬। 

১৭. রাজনারায়ণ বসু, “আত্মচরিত” ( কলিকাতা, ১৯৬১; প্রথম প্রকাশ--১৯০৯ ), 
পৃঃ ৭। 

১৮, 7109 19৮, 3,100 (130. ), 40223 18670758 07 07677001002 12 006650% 

1%:00023-4%2 82507, (0816888% 1868), 90. 168-89, 164, 1 76. 
৯৯. সুকুমার সেন, “মধ্যমুগের বংংল! ও বাক্কালী”, পৃঃ ৪৩। 



৮৬ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

ঠিকই বলেছেন, “স্থৃতি ও পুরাণের গণ্ডীর বাহিরে সহজিয়?, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি নব্যপন্থী 
যে সব ধর্মসন্প্রদায়ের উদ্তব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই সব নিয় 

জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্টিত করিয়াছিল ।,,২* অবশ্য এই বক্তব্যকেই বোধ হয় অন্যভাবে 

বলা চলে যে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ, যোগী প্রভৃতি নব্যপন্থী' ধর্সসম্প্রদায়ের উত্তব বর্ণাশ্রম 
ধর্মের কঠোরতা ও আচার-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সমাজের নিয়জাতির লোকেদের বিদ্রোহের 

ফলঙ্কতি । মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেও বহু অত্রান্মণ ব্রাহ্মণদের মন্ত্র-গুরুর পদ গ্রহণ 
করেন।২১ অষ্টাদশ শতাব্বীতেও এই সবনিম়্ বর্ণের লোকেদের ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 

রূপে কখনো কখনো দেখা যায়। সদ্গোপ-জাতীয় রামশরণ পাল (নৈহাটির কাছে 

ঘোষপাড়া গ্রামে বাস) কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তার পুত্র 
রামদ্বলাল ১৬ বংসর বয়সে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন । নদীয়! জেলার 

মেহেরপুর নিবাসী বলরাম হাড়ী ( অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম ) বলরামী সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তার অনুগামীরা তাকে বিষ্ণুর অবতার বলে পুজা করতেন ।২২ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে উদ্ভূত এই সব নতুন ধর্মসম্প্রদায়গুলি অবশ্য জাতিভেদ প্রথাকে 
স্বীকারই করেন নি, এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা মুসলমনদেরও নিজেদের দলে স্থান 
দিয়েছিলেন । 

ইসলাম ধর্ম নীতিগত ভাবে জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী হওয়া সত্বেও মধ্যযুগের 
বাঙালী মুসলমীন সমাজে শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সামাজিক ভেদ ছাড়াও 
বৃত্তিগত শ্রেণীভেদ ছিল বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থাকে মুসলমান সমাজের উপর হিন্ত 
সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে । অথবা এ-ও সম্ভব যে স্থান- 

বিশেষে কোনো বিশেষ জাতির লোকের ধর্মাস্তরিত হবার পরেও জাতিগত বৃত্তিকে আশ্রয় 

করে ছিল । মুকুন্দরামের “কবিকঙ্কন চণ্তী”-তে এই ধরণের কয়েকটি ইসলামী জাতির নাম 
পাওয়া যায়, যথা_জোল। (তাত বয়নকারী ), পিঠারি ( পিঠা-বিক্রেতা ), কাবাড়ি (মতষ-. 

বিক্রেত] ), হাজাম (সুন্নৎংকারী ), কাগর্জী (কাগজ প্রস্ততকারক ), রঙ্গরেজ (রঙের কাজ 

করে ), কসাই ( গোমাংস-বিক্কেত1 ) ইত্যাদি ।২০ তবে এই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ বং ক 

ছিল কি না সঠিক জানা যায় না। “চৈতন্যভাগবত"” পাঠে মনে হয় যে এদেশের 

২০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্যোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৫ । 

২১. ক্ষিতিমোৌহন সেন, “জাতিভেদ”, (বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ সন ), পৃঃ ১৪২। 
২২, নু, ল, 11807, 2952%3 4%6 7,062/763 07£6711 0% 7275 22618080% 0/ 

776 176752%5। (100900, 1862), ০1. 1. 09. 111-79, 

অক্ষয়কুমার দত্ত, “ভারতবর্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়”, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, ১৮৮৮ ), 
পৃঃ ২১৮-২০। 

২৩, মবকুন্দরাম চক্রবর্তা, পৃর্বো্ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৫-৪৬। 



সংখ্যা ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৭ 

মুসলমানদেরও ব্রাক্মণদের মতো প্রবল জাতিগর্ব ছিল (রাজার জাতি হিসাবে তা অস্বাভাবিক 

নয় !), এবং ব্রাঙ্গণদের দেখাদেখি তারাও কিছু কিছু জাতিগত আচার পালন করতেন। 

যবন হরিদাসের হিন্দ্ব বা বৈষ্ণবসুলভ আচার সংশোধনের জন্য মুসলমান “মুলুকপতি' তাকে 
তিরস্কার করে বলেছেন,__ 

“কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন। 
তবে কেনে হিন্দ্বর আচারে দেহ মন ॥ 

আমর! হিন্দ্র দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥ 
'জাতি-ধর্মা লজ্বি কর অন্য ব্যবহার । 
পরলোকে কেমতে বল পাইবে নিস্তার ॥”২৪ 

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে সাম্প্রতিককালেও বাংলাদেশের কোন কোন 

অঞ্চলে (যথা, বীরভূম ) মুসলমানের! হিন্দ্ব গৃহে অন্ন গ্রহণ করতেন না, যদিও দই চিড়া 
অথব' দ্বতপক্ক খাদ্য গ্রহণে তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল না ।২৫ 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজ রাজশক্তি সুপ্রতিষিত হয়। দেশীয় 

লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সেই আদি মুগের কলকাতাকে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করেন। একটি বন্ৃপ্রচলিত বাংল। ছড়া আছে যে কায়স্থ, পিরালী (ব্রাহ্ণ ), - 
তন্তবায় ও সুবর্ণবণিকেরাই কলকাতা শহর গড়েছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে হাটখোলার 
দত্ত, কুমারটুলির মিত্র ও শোভাবাজারের দেবের, পিরালীদের মধ্যে পাথুরিয়াঘাট৷ ও 

জোড়াস্সীকোর ঠাকুরের, তন্তবায়দের মধ্যে শেঠ ও বসাকেরা এবং সুবর্ণবণিকদের মধ্যে 
ধর ও মল্লিকেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তস্তবায়-জাতির শেঠ ও বসাক ব্যবসায়ীরাই 
বোধ হয় এদের মধ্যে সর্বপ্রথম, পলাশীর যুদ্ধেরও আগে, গোবিন্দপ্ররে বসতি স্থাপন 
করেছিলেন। কিন্ত অঙ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, ৯৭৫৭ হতে ১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে, 

কল্পকাতার সৃপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের, বিশেষতঃ কায়স্থদের, 
প্রাধান্ত সুম্পহটভাবে লক্ষিত হয়, এবং এ'রাই কলকাতার বাঙালী হিন্দ্রসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। অন্যভাবে বলা চলে যে ব্রাহ্মণ ও শুদ্র (কায়স্থ ) উভয় বর্ণের লোকেই এ যুগের 
কলকাতা শহরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে সমাজসৌধের শীর্ষে আরোহণ করেন । বিত্শালী 
ব্যক্তি চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হন, কিন্তু এই সময় হতে অর্থই আমাদের সমাজে 
কৌলীগ্ের মানদপ্ডরূপে গৃহীত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সৃচনায় এই উচ্চ বর্ণের 
ব্যবসায়ীরাই লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার 

২৪, “শ্রীশ্রীচৈতন্মভাগবত”, পৃঃ ৮১। 

২৫, ক্ষিতিমোহন সেন, “জাতিভেদ”, পৃঃ ১৪৬ । * ল. নু0৮6০০, 02949 1% 17250 

(05600 10015978865 17988, 1969), 0. 181. 
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শ্রেণীতে রূপান্তরিত হন। ব্যবসায় বাণিজ্য এর পর আবার নিম্নবর্ণের পুরাতন 
বণিকগোষ্ঠীর হাতে ফিরে আসে ।২৬ 

উপরের আলোচনা হতে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে আধুনিক যুগের 
বহু পুর্ব হতেই বাঙালী সমাজে জাতি বা বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির কোনো! অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 

ছিল ন1, বর্ণ সব সময় বৃত্তিনির্ভর ছিল না। জাতিভেদের প্রধান সাবধানত। ছিল দুটি 

বিষয়ে,--প্রথম, বিবাহ্-সম্বন্ধ বিচার ও দ্বিতীয়, খাদ্যাখাদ্য বিচার, সংক্ষেপে, হিন্দীতে 

“রোটি-বেটি*্র বিচার ।২৭ হয়ত, সুপ্রাচীন মুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বা বর্ণ বিভিন্ন 

নরগোষ্টির (60019 8:০০) লোক দিয়ে গঠিত হয়েছিল, এবং তার! বৃহত্তর হিন্দু সমাজের 

অঙ্গীতৃত হয়েও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুপ্ন রাখার জন্য এই দুই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 

করে। অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের ফলে কিছু কিছু রক্তের মিশ্রণ ঘটলেও মোটের উপর 

এই বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার প্রচেষ্টা আধুনিককালের সৃচন! পর্স্ত বাঙালী হিন্দসমাজে যথেষ্ট 
প্রবল ছিল। জাতিভেদ প্রথার আনুষঙ্গিক স্পৃশ্য-অস্প্ুগ্ঠ বিচার বনু পরিমাণে আর্ধ 

সভ্যতার উপর আর্ষেতর জাতির প্রভাব বিস্তারের ফল বলেও অনেক এউঁতিহাসিক মনে 

করেন। এই কারণেই বোধ হয় জাতিভেদ প্রথার জীব্রতা আর্ষপ্রধান উত্তর ও পশ্চিম 

ভারতের তুলনায় অনার্ধপ্রধান দক্ষিণ ভারতে অনেক প্রবল ।২৮ ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার 

ফলে বাংল! দেশে যে বৈশ্যপুগের সৃচন। হয় তাতে প্রথম দিকে এই “রোটি-বেটি”র বিচার 
বিশেষ শিথিল হয় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারমূলক 

আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে ধীরে ধীরে এই ব্যাপারে সমাজ-চেতনা 
জাগ্রত হতে থাকে ও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রকাশ্যে একত্র আহারাদি প্রচলনের 

সৃচন। দেখা যায়। কিন্তু তার বহু পুর্বেই বৃত্তি ও বর্ণের মধ্যে যে স্বল্প সংযোগ ছিল তা 
অন্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । নু, গা, 0019)£0086 সাহেব তাঁর ১৭৯৫ শ্রীহটাবে 

প্রকাশিত £:6727130% 276 27938694245 0) £1%980%279 412 1766176 

0০776769 0/ 7804) বই-এ লিখেছেন যে সেই সময় কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে 

অন্য সব বৃত্তিই সব বর্ণের লোকেদের কাছে উ্মৃক্ত ছিল, যদিও কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ 
কর! সবার কাছে বাঞ্চনীয় ছিল। ১৮২৮প্রীষ্টা্সে প্রকাশিত 17228 17756. 22264496-এ 

এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে । গ্রন্থের লেখক [788160) সাহেব লিখেছেন,-_“[0 0808109 

২৬, ঘ, পু. 91008 (030) 2762259497০ 236%000, 1757-2905 (08108৮8. 

1967), 0, 91070818 8:61019 00 490918] 009089”5 200. 88899. 418০ মং" দ্র. 

910199, 77620001050 £25860% ০ 29740 ০), 1 €08190668, 1969 ), 

00. 920-296, - 

২৭, ক্ষিতিমোহন সেন, “জাতিভেদ”, পৃঃ ৯১৬। 

২৮, পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ৫-৬, ২০-২১৯, ৬৯, ৭৩-৭৬। 



খ্যা ২-৪ বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি ৮৯ 

16615 8669061001৪ 0510 60 0106 10001660101 91 083668, 081] 00391586102, 8190 108 

[381)00108 93:0101911)2 0109 0987018] 10:016999$017, 01 &1109615 &00 95910 609 0090181 

0196 019 9001:%,..85975 03015591010, 76) 8 197৮ 65990610708, 1)917)8 0061) 6০ 

৪৮০7 98801106100 01 08:8028.৭৯ তথাকথিত ঢ7:01689107)8] ০8৪৮৪-গুলির মধ্যে 

কৌলিক বৃত্তির প্রতি আনুগত্য হয়ত কিছু বেশি ছিল, কিন্তু এ"রাও সকলে স্বজাতির এঁতিহ্য 

অনুসরণ করতেন না। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিলি জাতির অনেকে সুতা তৈরীর 
ব্যবসায়ে যোগদান করেন, সুবর্ণবণিকেরা কোম্পানির আমলেই বেনিয়ান ও মুতসুদ্দির 

কাজে পারদ্গিত! দেখান, নমঃশৃদ্রেরাও সামরিক বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবী হন।২* উনিশ 

শতকের শেষ দিকে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় চণ্ডালেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী-ই ছিলেন ৩ 

কৌলিক বৃত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্টিত হওয়ার চেষ্টা, বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণগুলির মধ্যে, খুবই বিরল 
ছিল। এরকম একটি বিরল ঘটনার নিদর্শন ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 

প্রকাশিত 027০%6% 22৫%৫-এর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাঁয়। কলকাতার কিছু বৈদ্যজাতীয় 

চিকিংসক চিকিৎসা বৃত্তিকে স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এই সময় একটি সমিতি 

স্থাপন করেন। এ সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণ! করা হয় যে বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের 

চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে বৈদ্জাতীয় কোনো চিকিৎসক আর সেই রোগীর চিকিৎসার 

দায়িত্ব গ্রহণ করবে না ।৩৭ কিন্তু এ ঘটনাটিকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই আমাদের 

গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে বর্ণগত বৃত্তি লঙ্ঘনের প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

উনবিংশ শতাব্দীতে দিন দিন আমাদের সমাজে প্রবলতর হতে থাকে, এবং এ ব্যাপারে 

নিম্নবর্ণের লোকেদের তুলনায় উচ্চ বর্ণের লোকেদেরই (যারা ইংরাজী শিক্ষার এবং নতুন 
সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ প্রথম গ্রহণ করেছিলেন ) অগ্রণী হতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর 

সুচনায় 0০8০০ সাহেব তার 0916%42 012 479 220 বইএ মন্তব্য করেছেন যে 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে বাঙ্গালী সমাজে যে নতুন উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম 
হয়েছে তাঁতে জাতিগত বৃত্তিভেদ বহুলাংশে ক্ষ হলেও নিম্ন বর্ণের লোকেরা তার দ্বার" 

খুব বেশী উপকৃত হয় নি। "109 10৮79 08.3699 1850 1006 01208,7)087)8,660 61)61988]%68 

88 00000016691 &৪ 61261711787, 0০৮০0 সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী ধোপা, ছত্রি, 

২৯. ভা, 70520011600) 779 72456 17016. 962949? €(10090020, 1898 ), ভ010109 

1১0, 908. 

৩০. শোৌরীজ্রকুমার ঘোষ, “বাঙ্গালী জাতি পরিচয়,” পৃঃ &, ৫৮, ১৩৮-১৩৯। 
৩১, 0, 08:865178, 17%7001 10626 4 28৮76011056 (15078901895), 

2.6, 

৩২, 4, 0: 088807068 ( 01.) 15916041075 17০7 01044002546, 2824-17832 

(05190668, 1969 ), 70. 664. 

৯২ 
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মালে, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি বর্ণের লোকের। তখনো পর্যন্ত সাধারণভাবে তাদের বর্ণগত 

বৃত্তি আশ্রয় করে ছিলেন । কিন্ত কায়স্থদের অধিকাংশই বর্তমান শতকের সৃচনায় ব্যবসায় 
ও চাকুরী গ্রহণ করেন, বৈদ্যেরা চাকুরী, অধ্যাপন1 ও চিকিংসা বৃত্তি অবলম্বন করেন 
এবং ব্রা্গপদের মধ্যে মাত্র শতকরা তেরো জন তাদের শান্ত্রসম্মত বৃত্তিতে প্রতিষ্টিত 

থাকেন 1৩৩ বর্ণের সঙ্গে বৃত্তিকে মেলানো এর পরে আমাদের সমাজে অসম্ভব 

হয়ে পড়ে । 

৩৩, লু, 3, &. 008607, 0410%165 012 477 116 (05190669, 1902 ), 

০০. 948-8949. 



'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*র লেখকমুচী 
বর্ষ ১-৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫ বঙ্গাব 

সংকলয়িতা শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূতি উপলক্ষে “সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার 
আনুপৃরিক লেখকসূচী ব্ণানুক্রমে পরিবেশিত হইল । ইতঃপূর্বে পরিষংপরিচয়' (১৩৫৬ 
বঙ্গাব ) গ্রন্থে ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্ধ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির তালিকা! 

বিষয় ও বর্ষ অনুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেখকসৃচী গণয়নের প্রয়াস 
এপর্মস্ত পরিষদের পক্ষ হইতে করা সম্ভব হয় নাই। ভবিষ্ততে আধুনিক ধারায় সজ্জিত 
আনুপুধিক বিষয়সৃচীও প্রকাশ করা হইবে। 

লেখকসূচীতে প্রত্যেক লেখকের নামের পরে তাহার লিখিত প্রবন্ধের নাম, পত্রিকার 

বর্ষ, সংখ্যা এবং পৃষ্ঠ পরপর বিন্যস্ত হইয়াছে । পত্রিকার ১ম বর্ষের তারিখ ১৩০১ বঙ্গাক 

এবং ৭৫তম বর্ষের তারিখ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ বলিয়া! গ্রহণ করিতে হইবে । 

লেখক প্রবন্ধ বব সংখ্যা পৃক্তা 
অক্ষয়কুমার কয়াল 

দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ৬৩ ১ ১৭-২৪ 

কালুরায়মঙ্গল ৬৩ ২ ৮৩৯১ 
প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১) ৬৪ ৩-৪ ১১৯-১২২ 

এ (২) ৬৫. 8৪ ৩০৪-৩০৯ 

কাশীরাম কি সমগ্র বনপর্ষ্বের রচয়িতা ? ৬ ২ ৯৪-৯৭ 

' কালিকামঙ্গলের একটি নূতন কাহিনী ৬৭ ৯ ৭২-৭৬ 
অক্ষয়কুমার বড়াল [ সরল দেবী চৌধুরাণী দ্রব্য] 
অক্ষয়চজ্জ সরকার 

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা ১৩ ১ ২৩২৪ 
অদ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি : 

ঈশাননাগরের অছৈত-গ্রকাশ ৩ ৪ ২৪৯-২৫৪ 

নরোত্বম ঠাকুর ৪ ১ ৩১-৩৮ 

লো কনাথদাসের সীতাচরিক্র ৪ ৩ ১৭৬-১৮৩ 

_ স্ত্রীকবি মাধবী ৫ ৩ ১৫৯-১৬৪ 

রঘবুনাথ শিরোমণি ১১ ১ ১-১২ 

অজয়কুমার চজ্বর্তী | 
' গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ৬১ ২ ১০০-১০৯ 



৯২ .সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা 

লেখক প্রবন্ধ 

অজিত ঘোষ 

আলাউদীীন হুসেন শাহের জুম্মীমস্জিদ তোরণ-লিপি 

অজিত দত্ত 

| জগদীশচন্দ্রের রচন1 
অতুলচন্দ্র চৌধুরী 

পু*থির বিবরণ 
অনঙ্গমোহন সাহা 

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা 

এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা 

চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা 

গণিতের পরিভাষা 

অনঙ্গমোহন সাহা, সুকুমাররঞ্জন দাশ ও দ্বারকনাথ 0054 

গণিতের পরিভাষা 

অনস্তলাল ঠাকুর 
ভূষণকার ও ভষণমত 

আদিশুরের প্রাচীন উল্লেখ 
তাংপর্যাচার্য | 
বৈশেষিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম 

অনাথকৃষ্ণ দেব 

রামায়ণ-তত্ব (প্রথম ভাগ ) 

এ (দ্বিতীয় ভাগ) 
অপুবচন্দ্র দত্ত 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 

এ 

এ 

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ 

বঙ্গে পর্ভূগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ভতূগীজ-পদা্ন 

অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দক্ষিণ-বঙ্গের কথ্য ভাষা 

অমরেন্দ্রনাথ রায় 
বাংলার মধ্যমুগীয় সবং-শিল্প 

অমলেন্দু ঘোষ 

শব-সংগ্রহ (৯) 

৩৭ 

৪২ 

৫৩ 

৫৭ 

৫৮ 

৬৩ 

১৯ 

টি 

১৮ 

৫০ 

৭৩ 

বর্ষ ৭৫ 

সংখ্যা পৃন্ঠা 

্ ৮১ 

৩ ২২৮-২৩১ 

২ ১২৫-১২৮ 

২ ৮৫-৯৩ 

১ ৬ 

৩ ১৩-১০০ 

৩ ১৫৮-১৬২ 

২ ১১০?-১১৯? 

১-২ ২২-৩২ 

৩-৪ ৬৮ 

৩-৪ ৫৩-৫&৬ 

8৪ ১৭৯-১৮৫ 

অতিরিক্ত ১-১২৪ 

এ 

৩ 

৯ 

৯ 

১-৪ 

৯, 

১২৯-২৩৪ 

১৪১-১৪৭ 

১৬-১৭) 

১৩-১৭ 

৪৫-৫৮ 

৪৯-৫৫ 

৪০-৫০ 

৩৭-৫২ 



খ্যা ১-৪ সাহত্য-পারষৎ-পাত্রকার লেখকস্চা 

লেখক প্রবন্ধ 

অমলেন্দ্ব ঘোষ ( পুর্বানুরৃত্তি ) 

শব্-সংগ্রহ (২) 

এ (৩) 
অমলেন্দ্র বসু 

কাব্যে পাঠাস্তর 

অমলেন্দ্র মিত্র 

আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার 

বোলান গান 

রাড়ে ধর্মপূজা 

ধর্মঠাঁকুরের কুর্মমৃতি 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 

বাঙালী হিন্দ্ব সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি 
অমিয়কুমার সেন 

গোবিন্দদাঁস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ 

অমুল্যচন্দ্র সেন 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম 
অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

ভারতে লিপির উৎপত্তি 

শ্রীশঙ্করাচা্য ( আবির্ভাবকাঁল-নিরপণ ) 

১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 

১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ 

গুপ্ত-বলভী-সংবং 

বিয়ু 
“নাথধর্মে সুষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা 

অগ্নি সম্বন্থে কয়েকটী কথা 

সরস্বতীর বলি 

মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 

বাংল! ছন্দের মুলতত্ব (১) 

এ (২) 

বাংল! ছন্দের মুলসৃত্র. (৩), 
+ পরিশিষ্ট : বাংল। ছন্দের প্রকার ভেদ 

৯৩ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৬৪ ৩-৪ ১০৩-১১৮ 

৭৪ ৪ ১৯০-২০৮ 

৬৮ ৩৪ ৪৬৭-৪৯১ 

৬০ 8 ১৯৫-২০১ 

৬২ ২ ১০৯-১১৪ 

৭২ ১-৪ ৩৫-৪২ 

৭৩ ১-৪ ১-৬ 

৭%& ২-৪ ৮১-৯০ 

৬৯ ৪ ২১৬ 

৬৬ ৩-৪ ১৬১-১৭২ 

১১ ১ ৪৫-৫৮ 

১৫ ২ ১৩৪-৯৬৫ 

১৬ ২ ১১৪-১২৭ 

১৭ ২ ৭১-৯৩ 

২২ ২ ১০৭-১১৯ 

২৮ ৩ ১২১-১৪৩ 

৩১ ২] ৮৭-৮৮ 

৩২ ৪ ১৮৭-১৯৪ 

৩৪ 89 ২১৩-২২২ 

৪৬ ১ ২০-৩৬ 

৩৮ ৯ &-২১ 

৩৮ ৪ ২১৯-২৩২ 

৩৯ ১ ৩১-৫১ 

৩৯ ১ ৫৩-৭২ 



৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 

লেখক প্রবন্ধ 
অমুলযধন রায় 

শ্রীমং রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্ময 

অন্থিকাচরণ গুপ্ত 

ছড়া : হুগলী ভাঙ্গামে!ড়া হইতে সংগৃহীত 

সহদেব চক্রবর্তীর ধন্ম-মঙ্গল 
বাঙ্গ!ল। পথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

কবিকঙ্কন ও তাহার চণ্তী-কাবা 

কবি জয়কৃষ্ণ দাঁস 

কোচবিহারের ভাষা ও সাহিত্য 

অন্থিকাচরণ ত্রল্মচারী ভক্তিরঞ্জন 

পাট-পর্য্যটন এবং শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানি্ণয় 

শুরনগর 

সত্যপীরের পাঁচালী 

শ্রীবৃন্দীবনদাস ঠাকুর এবং তাহার রচিত শ্রীচৈতশ্য-ভাগবত 
সন্বন্ধে তুই একটি কথা 

অস্থিকাঁচরণ শাস্ত্রী 

বোপদেব 

অন্বজাক্ষ সরকার 

আলোচন। (1 [১8:087&এর প্রতিশব ) 

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 

কবি কায় কোবাদ 

দাশরথি রায়ের পাঁচালী 

একটি পরনে মফঃম্বল পত্রিকা 

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পধায় 

অশোক চট্টোপাধায় 

ধর্মপ্রাণ ও তাহার কাল 

অশ্বিনীকুমার সেন 
যশোহরের ফৌজদার নূরউল্যা খ ও মির্জানগর 
প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা 

অসিতকুমার ঘোষ 
জগদীশচক্দ্রের বাংলা রচনা-সৃচী 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ 

২২ ৪ ২৫৭-২৮৬ 

৩ ১ ৬১-৬৪ 

৪ 89 ২৭৭-২৯৩ 

৫ ৬ ৭১-৮০ 

১৩ ২ ১১৫-১২৮ 

১৪ ৯ ২৫-৩৪ 

১৮ 89 ২২৭-২৪৮ 

১৮ ২ ১০৭-১১২ 

১৭১ ১ ৬১-৬৪ 

১৯ ৪ ১২৯-১৩৮ 

২০ ১ ৩৩-৩৫ 

১২ ২ ১২৩-১২৮ 

২৩ ১ ৭১ 

৭০ ১-৪ ৮৪-৯৭ 

৭১ ১-৪ 

৭৪8 ৪8 ১৮২-১৮৯ 

৬৬ ৩-৪ ২৯৪-৩০২ 

৬৩ ৩ ১৪৮-১৫৪ 

১৪ ২ ১১৭-১২৪ 

১৩ ২২৯-২৩১ 

৬৫ ও ২৩২-২৩৪ 



মংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসুচী 

লেখক প্রবন্ধ 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

পর্ভূগীজ মিশনারী ও বাংলা গণ্য (১) 

এঁ (২) 
প্রাচীন বাংল! দলিপ-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র 

আনন্দনাথ রায় 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

ঠাকুর নরহরি সরকার ও রখুনন্দন ঠাকুর 

কবি লালা জয়নারায়ণ 

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ 

এ. 

ট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া 
পুধির বিবরণ 
ট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া 
পুথির বিবরণ 

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ 

ট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাধা 

নারায়ণ-দেবের পাঁচালী (দ্বিজ দীনরাম-বিরচিত ) 

বাঙ্গাল পঁথির বিবরণ 
ট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া 

কাঁলকেতর চৌতিশ। (শ্রীর্টাদদাস রচিত ) 
লঙ্ষ্মীচন্ত্রব্রতপাঞ্চালীর ভ্রম-সংশোধন 

প্রাচীন প্রথির বিবরণ 

গৌড়েম্বরের আদেশে রচিত «বিদ্যাসুন্দয"” 
আবুল গফুর সিদ্দিকী 

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য 

তাপসী রওশন আরা 

বঙ্গক্ষরের সাহাঁধ্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব ও 
অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং পিখন-প্রণাল' 

জঙ্ষ-নামা 

তাপসী রওশন আরা (আলোচনার উত্তর) 

৯৫ 

বর্ষ সংখ্য। পৃষ্ঠা 

৬১ ৪ ১৯৩-২০৩ 

৬ ১ ৪১-৪৮ 

৬২ ৩ ১৮২-১৯০ 

৬ ৩ ২২৭-২৩৩ 

৬ ২৭২-২৮৫ 

৩ ১৫২-১৬২ 

৭ ৩ ১৮০-১৯২ 

৭ ৪ ২৪১-২৫১ 

৯ ২ ৭৬-৯১ 

৯ অতিরিক্ত ১-৬৪ 

১০ ২ ১১৩-১১৬ 

১০ অতিরিক্ত ৬৫-১৯২ 

১২ ১ 

১২ ৪ 

১২ ৪ 

১২ অতিরিক্ত 

১৩ ২ 

১৬ ৪ 

১৭ ৪ 

১৮ ১ 

89 ১ 

৩) 

৩) ৩ 

২৩ ৪ 

২৪ ২ 

২৫ ২ 

২ “সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবঙ্পীর কালনির্ণয়” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৩৩ 

৩৬-৩৯ 

১৭৭-১৮৮ 

১৮৯-১৯২ 

১৯৩-২৬৮ 

১০৭-১১৪ 

২৫৩-২৫৬ 

২৫৯ 

২৯-৪৪ 

২২-২৪ 

৯৫-১২১ 

২২৩-২২৮ 

২৫১-২৫৫ 

১২৩-১৪৮ 

১০১-১০২ 

৬৯-৮৬ 



৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

জেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
আবু মুহম্মদ হবিবুলাহ 

| অম্বত-কুণ্ড ৬৯ ১৯-৪ ১-২০ 

আশুতোষ ভট্টাচার্য 

চণ্ডীমঙ্গলের আরও দই জন কবি ৬০ ১ ১-১২ 

ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী 
স্বরলিপি [গান £ বিহারীলাল চক্রবতী ] ৬৫ ৮৪-৮৭ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ' 

শবা-সংগ্রহ ৮ ২ ৭৩-১৩০ 
উদ্ধবানন্দ 

রাধিকা-মঙ্গল ৩ ৪ ২১৭-২২৫ 

উমেশচজ্জ দে 

ভক্ত নারায়ণদাঁস ঠাকুর ( আসামের হরিদাস ) ১৯ ২ ১১৩-১২৪ 

উমেশচন্দ্র বটব্যাল 

হরিনামের শব-তত্ ৪ ৩ ২৩১-২৩৪ 

একেক্দ্রনাথ দাঁস ঘোষ 

উত্তিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা ১৭ ২ ৯৫-১১১ 

নিদানোক্ত কতকগুলি আমুর্বেদীয় শের পরিভাষা ১৮ ১১৭২২ 

উত্ভিদে গৌণকোষ-বিদারণ-(187508109869) 

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ২১ ৪ ২৯৭-৩০০ 

আমাদিগের অয়নাংশ ৩১ ১ ১১-৩৭ 

প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা ৩১ ২ ৬৫-৬৬ 

রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ ৩৩ ৩ ১৩৭-১৪০ 

ক্ষুদ্র মেরুদণ্তীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায় ৩৩ ৪ ১৯৫-১৯৬ 

বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার ৩ ২ ৬২-৭০ 
কঙ্কেলি পুষ্প প্রবন্ধের আলোচনা ৩৫ ২ ১০৩ 

ধখ্েদের অশ্বদে বতা' ৩৬ ২ ১২৬-১২৮ 

কমলেন্দু চক্রবর্তী 

বালুরঘাটের পুরাকীন্তির পরিচয় ৬১ ৩ ১২৯-১৩৫ 
: কোটিবর্ষ ৬২ ১ ১-১৩ 

কল্যাণী দত্ত 
অতিরিজ্ঞ বাঙ্ল। প্রবাদ ৭২ ১-৪ ৪৩৮৩ 

কামিনীকুমীর কর রায় 
ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্টিত 

কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিম়মের বিবরণ ৩৯ ৩ ২০৭-২৩০ 



সংখ্যা ১-৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার লেখকস্চী ৯৭ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠা 
কালিকারঞ্জন কানুনগো। 

বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের এতিহাসিক পরিচয় ৪৫ ৪8 ২০৫-২১৪ 

শাহজাদ। দারা শুকোর পাগ্ডিত্য ও তত্বজ্ঞান ৪৬ ২ ১০৯-১১৬ 

আমীর খুস্রু-কৃত “দেবলারাণী-খিজির খা' কাব; ৪৬ ৪ ২৫১-১৬৮ 

কবি আলাওল-কৃত “পদ্মাবতী” পুথি এবং জায়সী-কৃত 

মূল “পদ্মাবত' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা ৫9০ ১ ১৭-৩২ 

কালিদাস দত্ত 

পৌগু বর্ধন ও বর্ধমান-ভুক্জি ৪১ ১ ১৯-২৩ 

পঞ্চানন্দের গান ৬৪ ৩-৪ ৮২-৯১ 

কালিদাস নাথ | 

বৈষ্ব-কবি জগদানন্দ & ৪ ২৭০-২৮০ 

বাঙ্গলার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য ৮ 8 ২৫৪-২৬২ 

কালিদাস মল্লিক 

পরিভাষা : রসায়ন-শাস্ত্র-বিষয়ক ৩ ৩ ১৭৪-১৭৯ 

কালীকান্ত স্বাতি-বেদাস্ততীর্থ 

অসমীয়া সাহিত্যের একথানি পুস্তক দেবজিত ২০ ৩ ২৩১-২৩৬ 

কা্সীপদ পাঠক [ রাজ্যেশ্বর মিত্র দ্রষ্টবা ] 

কালীবর বেদান্তবাগীশ 

শঙ্কর ও শাক্যমুনি ৭ অতিরিক্ত-২ ১-২৫ 
কিরণকুমার সেনগুপ্ত 

কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার ৩৩ ২ ১২৭-১৩০ 

কৃপ্তকিশোর চৌধুরী 
দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ ২০৪ ২৪১-২৬৬ 

কুঙ্জগোবিন্দ গোস্বামী 

শ্রীহট্র জেলার গ্রাম্য শবসংগ্রহ ৩৭ ৩ ১৬২-১৭৪ 

কুঙ্জলাল রায় 

ছড়া : বদ্ধমান-_দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত ৩ ১ ৫৬৬১ 

কৃষ্ণতারণ রায়চৌধুরী 
যোগেক্জ বাবুর স্থতঃসিদ্ধের প্রমাণ ৩০ ১ ১-৫ 

কৃষ্জনাথ সেন 

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল ঞ 

অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান টু ১৯ ৪8? ৩৭-৫৬ 
৯৩ 



১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

লেখক 
কৃষ্ণপদ গোস্বামী 

বাঙ্চলার গ্রামের নামে অনাধ ও দেশী উপাদান 

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত 

ধর্মপালের গড় 

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ]ায় 
রবীন্দ্র-সংগ্রহ 

কৃষ্ণা নন্দ ব্রল্মাচারী 

শঙ্করাচার্য্য ও বোদ্ধধর্ণ 

মহাভারতের সময় 
এঁ 

আধ্যভট 

কেদারনাথ মন্ত্মদার 
কবি গঙ্গীরাম ও নিদানারিটা ( প্রতিবাদ ) 

কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী 

বেদের সংহিতাভাগে রা 

কৈলাসচজ্র সিংহ বিদ্যাত্বষণ 
গৌঁহাটার নুতন তাত্রশাসন 

ক্ষিতিভূষণ ভাছুড়ী 

কালমেঘের উপাদান 

রাম-তুলসীর তৈল 

ক্ষীরোদচজ্জ মাইতি 
বাঙ্গল৷ সবনাম পদ 

ক্ষুদিরাম দাস 

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য 

ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত 

বৈঞ্চব দাস ও উদ্ধব দাস 
খণেশ্রনাথ মিত্র 

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ 

আচাধ্য রামেআসৃন্দর তিবেদী 

বৈষ্ণব পদাবলী 

' কৃষ্ককীর্তনের সুর ও তাল টি 
বঞ্চড়ার কবি গোবিন্দচজ . 

প্রবন্ধ 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৬৪ ৪ ২৮১-২৯৯ 

১৯ ১ ১১-১৭ 

৭৩ ১-৪ &১-৭১ 

২২ ২ ৮১৯৪ 

৩ ২ ১৩৯-১৬০ 

২৩ ৩ ১৬১-১৭৮ 

২৪ ৩ ২০১,২০৯ 

১৫ ৪ ২৪৮-২৫৩ 

২০ ৪ ২৬৭-৩০০ 

১৯ ১ ১-৫ 

১৯ ৩? ২০৭-২০৮. 

২১ ২ ১৪৩-১৪৪ 

৬১ ৪8 ১১৭-২২৩ 

৬৬ ৩-৪ ২১৩-২৩৯ 

৯২ ং ৬৫-৬৯ 

১৭ ৩ ১৪৩-১৫৫ 

২৬ ১ ৬৩-৭৩ 

২৭ ৪ ১৩-১৯২ 

50. ১৭-২৪ 

6৫ তত ১৮০-১৮৫ 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকম্মুচী ৯৯ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
খগেন্্রনাথ মিত্র [ পূর্বানুবৃততি ] 

কৃষ্ণকীর্তনের সবর ও তাল: প্রত্যুত্তর ৪& ৪ ২৮৪-২৯১ 
চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন ৪৬ ৩ ২০৩-২০৬ 

দীন চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী : কাপালীমিলন ৪৬ ৪ ২৬৯-২৭৭ 

গঙ্গাচরণ বেদাস্তবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য 

গোতমের প্রতিভা ১১ ৬৫-৯৯ 
গণপতি সরকার 

কামরূপের শিলালিপি ২& ৪ ১৮৭-২১২ 

জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ৩৩ ৩ ১৬৮-১৮৩ 

প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব ৩৪ ২ ১২৫-১৩৮ 

কঙ্কেলি পুষ্প | ৩৫ ২ ১০২-১০৩ 
গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের পঙ্-ক্তি গঠনের বৈশিষ্ট্য ৭৩ ১-৪ ৭-১৫ 

গুরুদাস সরকার 

আীনগর ২৩ ৪ ২৫৭-২৬২ 

সুতীর প্ররাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্তুজার আবির্ভাব-কাল ২ ২ ৮৩৯৮ 
গোপাল উড়ে [ রাজ্যশ্বর মিত্র উরষ্টব্য] 

গোপালকৃ দে 

দ্ুইখানি অসমীয়া পুঁথি--কথাভাগবত ও সুকল্লানি ১৮ ২ ১১৩-১২২ 

গোঁপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দজ্র চট্টোপাধ্যায় ভ্রষ্টবা ] 

গোবিন্দলাল দত্ত 
মাতৃভক্তি ও মাতৃ 'উপাসনাতেই 

সন্তানের মুক্তি (সমালোচনা ) ২ ১৪৯-১৫২ 

গোৌরীহর মিত্র 
বীরভূমের প্রাদেশিক শব-সংগ্রহ ৩৪ ২ ১৩৯-১৪৮ 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নদীয়া জেলার গ্রাম্যশব্ ১৯:89? ১২৪ 

আলোচনা ২৬ ২ ১৩৭-১৪০ 

চারুচজ দাশগুপ্ত 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত 

কতিপয় প্রাচীন দগ্ধস্্মৃতি ৪২ 8 ২৯০-২৯৩ 

চারুচজ মুখোপাধ্যায় 

- “হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান ৃ ১৯৮ ২ ১৩৩-১৩৫ 



১৭৩ . সাহিত্য-পরিষংস্পত্রিকা 

বোখক গ্রবন্ধ 

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 

শ্রীঅরবিন্দের বাংল! লেখা 

চিতসুখ সান্তাল 
বাঙ্গাল পু থির তালিক। 

চিত্তসুখ সান্যাল ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

বঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

জৈনদিগের দৈনিক ষট্কর্ম 

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গাল। পুথি 

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রামা শব 
বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ 

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল 

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১) 

ধনূর্বেবদ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কত পুথি 

বাঙ্গাল ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রস্থ 

বঙ্গে সূর্য্যপু্। ও সৃর্য্ের নূতন পাঁচালি 
শালগ্রাম বন্ধকের দলিল 

মাঘমগ্ডল ব্রত (২) 

সাহিত্য-বার্তা 

চৈতশ্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নুতন প্র থি 

সাহিত্য-বার্ডা 

£/৮ ৮ 2 ৪ 2 

. সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 

পরমানন্দমতসংগ্রহ 

চোরের পাঁচালি 

পানৃঠাকুরের পাঁচালি 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
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খ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকার লেখকস্ুচী 

লেখক প্রবন্ধ 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী [ পূর্বাহুবৃত্তি ] 

তত্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংল! পুথি 
চত্ত্রশেখর স্মতিবাচস্পতি | 

বত্রিশ সিংহাঁসনের নবীন রূপ 

নদীয়ার ভাষা 

ত্রিনাথ 

ংলার পুরাণকাহিনী 
বাংল। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

প্রথির শেষ কথা 

গ্রস্থরসিক রাজনারায়ণ 

একখানি মনুষ্থবিক্রয়পত্র 

সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মেত্র 

তান্ত্রিক কার্যো বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ 
পঞ্চম বেদসার নির্ণয় 

ব্রজেন্ত্রনাথ ও বসম্ভরঞ্জন 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংল পুথি 
কৃতিবাসী রামায়ণের প্থি-আদিকাণ্ড 
বাংলার লৌকিক দেবদেবী 
বাংলায় জীমৃতবাহনের কাহিনী 

চনীলাল রায় 
মানতৃম-বরাহতৃমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা 

চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বস্তরি 
ত্রিনাথের উপাখ্যান 

জ রায় 
আলোকের পরাবর্তন ও তির্যযগ্বর্তন 

আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ 
জগদিজ্র ভৌমিক 

জগদীশচল্রের আবিষ্কার ও জীবন-কথা 1 গ্রন্থসৃচী 
জগন্নাথ দেব 

জ্ীহট্র ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় 
লহ 

«... প্রাঙ্টীন গ্রথির বিবরণ 

মহাকবি সঞ্জয় 
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১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

লেখক প্রবন্ধ 
জনার্দন চক্রবর্তী 

চণ্তীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভরঞ্জন 

জিতেন্ত্রনাথ রক্ষিত 

চিনির স্ফুটন হইতে সরার উংপতি সম্বন্ধে 
প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর 

নেত্রিক অয্নের ক্রিয়া [ পূর্ববর্তী সূচনা ] 
জীবেজ্রকুমার দত্ত | 

প্রাচীন গ্রস্থোদ্ধার : সূর্ধ্যের পাচালী 
একথানি প্রাচীন «চোতিশ।” 

লঙ্গ্লীচক্্রত্রত-পাঞ্চালি 

অন্ধেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী 

কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত 

জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 

বাঙ্গালা-শব-তত্ব 

তারকচজ্ রায় 
নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাশ্রশাসন 

তারকনাথ দেব 

1] 7910920$এর প্রতিশক 

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য 

প্রাচীন প্থির বিবরণ 
কবিবল্লভের রসকদন্ব 

বৃন্দাবন দাসের গোলোক-সংহিত। 

মঙ্গলচণ্তীর পাঁচালী 

জ্ঞানদাসের 'নিকুঞ্জ সাজান' 

জ্যোতিষিক মানযস্ত্ 

তরুণীরমণের পদাবলী 

সৃষধ্যসিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকাগণন। ( গ্রহস্ফুট অংশ ) 

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভামা-প্থির বিবরণ 

৮ ৫ ৫ ৫৮ 

বর্ষ ৭৫ 

বষ পব্খ্যা ৃস্কা 
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পর 

সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকনুচী 

লেখক প্রবন্ধ 

তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য 

নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি 

বাঙ্গালা শবকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য 

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 

বাঙ্গাল! শবাকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য 

প্রা্ীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমহ্বল 

«বৌদ্বগান ও দোহা” প্রবন্ধের আলোচনা 

মানিক দত্ত ও মুকুন্দরাম 

বৈদিক অসুর ও দেবতা 

পরিষং-পৃথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন প্ৃথির বিবরণ 

বৈদিক দেবতা ও অসুর 
| 

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

বৈদিক অসুর ও দেবতা 
| 

পরিষং-পৃথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পৃথির বিবরণ 

বৈদিক অসুর ও দেবতা 

পরিষং-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

ছি ভি গিগিগিঞজিহা 

তারাপ্রসন্ন ম্বখোপাধ্যায় 

দেলপুজার ছড়া 
ভ্িদিবনাথ রায় 

কৃষরামদাসের কালিকা মঙ্গলের রচনার কাল 

 চৌরপঞ্চাশিকা 

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য 
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১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

লেখক প্রবন্ধ 
ত্রিদিবনাথ রায় ( পূর্বানুবৃত্তি ) 

ংল। ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য 

এ 

এ 

এ 

“চগ্তীদাস সমস্য” প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য 

৫০৩ 2 এও 

ব্রেলোক্যনাথ ভট্টাচার্য 
কমলাকর ভট্ট 

দক্ষিপারঞ্জন মিত্র অজুমদার 
সুকবিবল্পভাদি-বিরচিত বৃহৎ পল্মাপুরাণ 

গ্রাম্য-গীতি : গান ও ধুয়া : (ঢাকা ও ময়মনসিংহের 
প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি ) 

দিলীপকুমার বিশ্বাস 

কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রে “মদিরা-গৃহ' 
ভারতীয় সূর্যাপুজার একটি বৈশিষ্ট্য 
রেবস্ত 

ভারতে সূর্যমৃতির উৎপত্তি ও প্রাচীনত 
এঁতিহাসিক যদ্বনাথ সরকার 

শান 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

সংগীত ও বাংলার নাট্যশাজ' 

কীনা গঙ্গোপাধ্যায় 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

মহারাস্ট্রী ভাষা 

দক্ষিপাঁপথে প্রচলিত পৃজ1 ও ব্রত 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
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ংখ্যা ২-৪ 

লেখক প্রবন্ধ 

দিনেশচক্দ্র ভট্টাচার্য 

হরিদাস তর্কাচার্য্য 

প্রগল্ভাচার্ম্য 
গ্ৃগুরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর 

মহাদেব আচার্য্যসিংহ 
জগদীশ পঞ্চানন 

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ 

কৃত্তিবাসের কুলকথা৷ ও কালনির্ণয় 

ভারতচজ্জ ও ভ্বরসূটরাজবংশ 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 

কৃতিবাসের বংশলতা 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ 

বৈদ্যকমহোপাধ্যায় নিশ্লকর 

রদ্বনাথ শিরোমপি--১ 

রঘ্বনাথ শিরোমশি--২ 

শিরোমণির কতিপয় প্রাচীন টীকাকার (১) 
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_ বালবলভীত্বজঙ্গ ভট ভবদেব 

বঙ্গে নব্যন্তায়চ্চা (প্রাকৃশিরো মশিয়ুগ ) 

নবাবিস্কৃত রাত-শাসন 
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দীনেশচজ্দ্র ভট্টাচার্য ( পূর্বানুৰৃতি ) 
বাঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় এতিহাঁসিক কাব্য 

বরদামঙগল 

ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশ। 

অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি 
কৃষ্ণ পাস্তী ও রামপ্রসাদ 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ 
দীনেশচন্দ্র সরকার 

পাটন] জিলার মস্জিদগাত্রের বাংল। শিলালিপি 

হৈহয়কুলের শাধ্যাত-শাখা 
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অন্বষ্ঠ জাতি 

কোৌলীন্ত প্রথার উৎপত্তি 
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ধর্মানম্দ মহাভারতী 

দক্তেশ্বরী 

নাদির-উন্-নিকাং 

ধীরেশচন্জ্র বিদ্যারত্ব 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন 
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বর্ধমানের কথা ২২ ১ ১২ 

বর্ধমানের গ্বরাকথা ২২ ১ ৩-১৯ 

স্থান-পরিচয় ২২ ১ ২২-৪২ 

জ্রীবিক্রমগ্ুর (প্রতিবাদের উত্তর ) ২২ ১ ৭৩-৭৬ 

লখনৌ সহরের নামের উৎপতি ২২ ২ ৯৫-১০৬ 

গাজী সাহেবের গান ৩৫ ১ ৩১-৫৬ 

বিভিন্ন বোদ্ধসন্প্রদায় ৩৭ ৪ ১৯৩২৯৫ 

উত্তররাট়ে সেন-রাম্বধানী ৪১ ২ ৫৫৬২ 

ননীগোপাল দাশশর্া 

ব্যাকরণের পুরুষ ৫৯ ৩৪ ৭৩-৭৭ 

বচনসময্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট ৬০ ১ ৩০-৩২ 

লিজ ৬০ ৪ ২০২-২০৫ 

অসমাপিক! ক্রিয়াপদ, না অব্যয় ৬১ ২ ১০২-১০৩ 

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যার 
বর্দপৃজাবিবি ২১ ৩ ৯৭৯-১৮৪ 



১১০ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | বর্ষ ৭৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠা 
ননীগোপাল মন্জুমদার 

বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি ২৩ ১ ৬৯-৭৪ 
নবাবিষ্কৃত সৃষ্যবর্মীর শিলালিপি [ হারহা-প্রশস্তি] ২৩ ৪ ২৮৩-২৯৬ 

মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাত্রশীসন 88 ১ ১৭-২১ 

নবকান্ত গুহ কবিস্বৃষণ [প্রফুল্পচন্দ্র রায় ও নবকান্ভ গুহ কবিভৃষণ দ্রষ্টব্য ] 

নরেজ্্কুমার মন্তুমদার . 

«“আর্্যভট” সম্বন্ধে মন্তব্য : ২৪ ৩ ২১১-২১২ 

নরেন্ত্রনাথ কোগডার 

পোঁনঃপ্নিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ ২৬ ১ ৫৩-৬০ 
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | এ 

খুলনা জেলার মাঝির ভাষা ৩১ ২ ৭৩-৭৫ 

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | 

ব্রন্নাগুকল্পন] : ব্রান্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ৭০ ১-৪ ৯৮-১১৬ 
নরেজ্নাথ লাহা 1 

হিন্দ্ব রাজনীতি-শাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব ৩১ ২ ৬৭-৭২ 
'অর্থশাস্ত্রে' দর্ববল রাজার আত্মরক্ষা ৩১ ৪ ১৮৭-১৮৮ 

বার্ভা- প্রাচীন হিন্দবধনবিজ্ঞান ৃ ৩৪ ৩ ১৫৯-১৬৭ 
নরেশচজ্্র জানা 

হালকবি সংকলিত 'গাহাসত্তসঈ' ও বৈষব পদাবলী ৭& ১ ৩০-৮০ 
নরেশচন্দ্র সিংহ 

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পার ও ঘূরোপীয় শক ১২ ৪ ১৩৯-১৪৪ 
প্রাচীন চম্পা ১৪ ৯ ৪৪-৫১ 

নরোত্বম ঠাকুর 
দেহ-কড়ত ৪ ১ ৩৯-৪৬ 

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 

বৌদ্ধদর্শন (১) ৩২ ৩ ১৩৪-১৫৪ 
এ (২) ৩২ ৪ ১৬১-১৮৫ 

. জ্ঞান উতপাদ-_ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ৩৪ ৩ ১৪৯-১৬০ 

নলিনীকান্ত ভটটশালী 

গোপালদাসের 'রসকল্প বাসী" ৩৮ ৩ ১৪৫-১৪৮ 

লক্ষ্ষণসেনের নবাবিদ্কাত শকিপ্র-শাসন 

ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ৩৯ ২ ৭৩-১০৪ 
কৃতিবাসের জম্ম-শক ( আলোচন। ) ৪৯ ১ . ১৪৯৮ 



মংখ্যা ২-৪ 

লেখক প্রবন্ধ 

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল 

অনুমতি দেবা | 
নারায়ণচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মৌর্য্য-মুগের ভারতীয় সমাজ 
অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র (মৌর্য্যমগের ভারতীয় 

সামাজিক ইতিহাস )--২ 
এঁ-_ ৩ 

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম এবং সংস্কার 

অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ব-- [৫] 

অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র--[৬] 

নিখিলনাথ রায় 

রাঙ্গামাটি ব৷ কর্ণসুবর্ণ 
মহারাজ নন্দকুমারের পত্র 

পবনদূৃতের বিজয়গুর কোথায় 

রামগিরি 

নিখিলরঞ্জন সেন ৃ 
ব্রক্মাণ্ড সসীম, কি অসীম 

নিত্যধন ভট্টাচার্য 

রামচন্দ্র কবিকেশরী বা ছিজ রামচন্দ্র 

নিবারণচন্জ্র ভট্টাচাষ (১) 

বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী 

বাঙ্গাল! পথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য (২) 
. স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিক্র 

দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময় 

জীবগণের রোম ও কেশের একটী নৃতন ব্যবহার 

নিরঞ্জন চক্রবর্তী | 
কবি শ্রীবল্পভ-রচিত কালুরায়ের গীত 

স্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ঞ্রবচরিতর' 
নিরঞ্জন দেবনাথ. 

গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িত! কবীআ দাস-- 
সেখ ফয়ন্ুক্লা নহেন 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকল্বচী ১১১ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পল্রিকা 

প্রবন্ধ 

১১২ 

লেখক 

নির্মলকুমার বসু 

সঢ়ইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্ 

মন্দিরের অন্তর 

তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায় 

রেখ-মন্দিরের বিবর্তন 

লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী 

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবাপ্ধিকী : তীর্থযাত্রী 
ভারতের গ্রাম-জীবন 

নিমল সিংহ 
বঙ্গদেশে মুজিসংগ্রামের প্রস্তাতিপৰ 

নীলরতন ম্বখোপাধ্যায় 

রামমোহনের রামায়ণ 

চণ্তীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 

নীহাররঞ্জন রায় 

প্রাচীন বাঙলার ধন-সন্বল 

প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিভাগ 

প্রাচীন বাঙলার ভৃমি-ব্যবস্থা 
এ 

পঞ্চখনন ঘোষাল 

| হিন্দ্ব প্রাণিবিজ্ঞান 

পঞ্চানন নিয়োগী 

আয্ুর্ধেবেদের উৎপত্তি 
গ্যাগিয়ম ধাতুর নৃতন যৌগিক 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাঢ়-ভ্রমণ 
পঞ্চানন মণ্ডল 

বাংল! পুঁথি : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর পুঁথি-বিভাগ 

পঞ্চানন মিজ্র ্ : 

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যুনাধিক চারি লক্ষ বংসর 
পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন 

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ 

সিলেট নাগরী 
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সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকস্চী 

লেখক প্রবন্ধ 

পল্পনাথ ভট্টাচার্য বিদ্তাবিনোদ ( পৃর্বানুবৃত্তি ) 
আসাম-পর্য্যটন 

বলবন্মার ত্যু্রশাসন 

আসাম-শ্রমণ : দ্বিতীয় প্রবন্ধ 

আসাম-ভ্রমণের পরিশিষ্ট 

দীপিকা-ছন্দ €( অসমীয়া গ্রস্থ-বিবরণ ) 

আসাম-ভ্রমণ : তৃতীয় প্রবন্ধ 

আসাম-জমণ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট 

প্রাচীন কামরূপের রাজমাল। 

আসামের পত্র-পত্রিকা 

সমতটের পূর্বের 
হেড়ম্ব রাজ্যের খণাদানবিধি 

জীহট্র-ভাটেরার তাম্রশাসন ( আলোচনা ) 

আসামের নান। কথা 
পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

ঠাকুর-মা'র ইতিহাস 

পরমেশপ্রসন্ন রায় 
ঢাকার গ্রাম্যশব সংগ্রহ 

পাচকড়ি ঘোষ 
জগত্রাম রায়ের রামায়ণ 

পাচুগোপাল রায় 
ূ রামকৃষজের শিবায়ন 

পারিভাষিক সমিতি 

ভৌগোলিক পরিভাষ৷ 

উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা 
প্ুলিনবিহারী সেন 

আচার্য যনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ও জগদীশচজ্র 

প্ুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্ুশেখর মুখোপাধ্যায় 
রবীজকাব্যে পাঠভেদ : সন্ধ্যাসংগীত 

পূরণাদ নাহার 
স্বরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি 

'ম্ুর্পিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি 

জৈন-সুণ্তিতত্তবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
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৬৫ ৩ ২৪১-২৪৯ 

৬৬ ৩৪ ৩৫৯-৪৬৬ 

৪ ৩ ১৯৭-১৯৯ 

৩১ ৯ ৩৬৯-৪২ 

৩৫ ৪ ১৮২-৯৯৩ 



১১৪ সাহিত্য-পরিষং-পাত্রিকা 

জেখক প্রবন্ধ 
পূর্ণচজ্র চৌধুরী 

প্রতিবাদ [ “সমতটের পূর্বের ] 

পূর্ণচ্ত্র দে কাব্যরত্ব উত্তটসাগর 
রঘুনাথ শিরোমণি বা কানভট্ট শিরোমণি 

পূর্ণচজ্ মুখোপাধ্যায় 
স্মৃতিসভা 

অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাস্বিকী : 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সভা 

পূর্ণচক্রা মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন 

পরিষদে রক্ষিত নবগ্রহ-মৃত্তি 
পূর্ণেন্থমোহন সেহানবীশ 

কামতাবিহারী ভাষা সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং 

একখানি খোদিত তাম্রফলক 

প্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গভাষায় বর্ঁ-ফোজন। ও উচ্চারণ 

বাঙ্গাল শববিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা 

প্রণবেশ সিংহ রায় | 
অনুবাদাত্মক সমাস 

দাস 

সংগীতচিস্তায় প্রাচীন ভারত ও রবীজ্নাথ 

প্রফুল্পকুমার সরকার 

সুবর্ণ-বিহারের জপ 
প্রফুল্টকুমার সরকার ও দেবীগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

ইব্রাহিম আরু বেকর মালিক 
প্রফুল্পচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্গালার প্রতৃতত্ব 

কৃতিবাস পণ্ডিত 

বাঙ্গালার প্রাচীন তৃতত্ব 
প্রষুল্পচজ্জ রায় ও নবকান্ত গুহ কবিভূষণ 

চরক ও সুশ্রতের সময় নিরূপণ 

আম্র্ব্বেদের প্রাচীনত্ব 
1 প্রবোধকৃমার দাস 

“গৌড়ীয় সমাজ” (প্রতিবাদ ) 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

২৮ ১ ১৫-১৮ 

২ ১ ১৩২৪ 

৬৫ ১ ৮১৮৩ 

৬৬ ৭৮ 

৬৪ ৩-৪ ১০০-১০২ 

১৮ ৪ ২১৯-২২৬ 

২১ ৩ ১৯৯-২০২ 

১৮ ৪ ২৫১-২৫৯ 

২১ ১৬৭-১৭৮ 

৫২ ১২ ২৫-৩২ 

৬৬ ৩৪ ২৮৭-২৯৩ 

২১ ৩ ২০৫-২০৮ 

১৭ ৩৭-৪০ 

৪ ১ ৪৭-৬০ 

৪ ২ ১১৭-১৪৯ 

৪ ৩ ১৫৯-১৭৫ 

৮ ৩ ১৫০-১৬২ 

১০ ২ ৯১-১০২ 

৬০ . ২ ৮৯৯১ 



সংখ্যা ২-৪ 

লেখক প্রবন্ধ 

প্রবোধচক্স চট্টোপাধ্যায় 

গন্কতৈল-পরীক্ষা প্রণালী 

চিকিংসাশান্ত্রোপযোগী অয্নজন প্রস্তুত করিবার 

একটি সহজ যন্ত্র 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী - 

নেপালে ভাষা-নাটক 

বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারস্ত 

প্রবোধচন্জ্র সেন 

প্রাচীন ভারতে ইতিহাঁসচর্চচা 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ 

প্রবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত 

মহাকবি কালিদাসের সময় 

প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
উড়িস্যাঁর বৈষ্ঞব-সাহিত্যে চৈতম্বদেবের কথা 

প্রভাসচক্্ ভট্টাচার্য 

কোচবিহারের হ্্য়োলী 

প্রভাসচন্জ্র সেন ৃ 

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন 

ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় 

প্রমথনাথ বিশী 

রজনীকান্ত সেনের কাব্য 

রবীক্-সাহিত্যের তিন জগৎ : মুক্তবেণী 

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত 
রাসনৃত্যানৃষ্ঠান 

গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা 

প্রিয়রঞ্জন সেন 

উড়িষ্তায় বাণুলী 

কৌলমার্গ-বিষয়ে একথানি প্রাচীন পুথি 

বিদ্যোংসাহী শল্ভুচজ | 

জ্রীকফকীর্ভন ও জাগের গান 
 বৃক্কিণী দেবী 

সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার লেখকপ্চী ১১৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

২০ ২ ১৩৫-১৩৬ 

২১ ২ ১২৫-১২৮ 

৩৬ ৩ ১৭০-১৮৩ 

৪৬ ১-৩ 

৪৭ ২ ১০৩-১১৪ 

৭০ ১-৪ ১-৪৪ 

৪১ ২ ৬৩-৭৬ 

৪৩ ২ ৭৪-৮১ 

১৫ ৩ ১৭১-১৭৬ 

২৭ ৩ ৯৪-১২৭ 

৬৫ ১ ১-৮ 

৬৬ ৩-৪ ১৮৯২১২ 

৭৩ ১-৪. ৩৪-৩৯ 

৭9 ৪8 ১৬৩-১৮১ 

৩৫৪ ২ ১০৪-১০৬ 

৩৭ ৩ ১২৫-১৩৩ 

৩৭. ৪ ১৭৯-১৮৬ 

৩১ ২ ১৩০-১৩৬ 

৪১ -৪ ১০৫-১০৮ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 

লেখক প্রবন্ধ 
বনমালী চক্রবর্তী বেদাস্ততীর্ঘ বেদাণুরত্ব 

কাতন্ত্র-ব্যাকরণ 

এঁ : শুদ্ধিপত্র 

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 

তর্কের পরিভাষা 

বরদাপ্রসম্ন সোম 
উৎকলদেশীয় হয়স্তু শিবলিঙ্গের বর্ণন! এবং 

দুইটা শক্তিমৃত্তির আবিষ্কার 
বলীজ্ সিংহ দেব 

তবর্গাপঞ্চরাত 
ভৌগোলিক পরিভাষা 

বসন্তকৃুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রাচীন বাঙ্গালার দ্রইটী বিশেষত্ব (19105510018৪5 ) 

চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ 
অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব- প্রত্যয় 

বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ 

ভাষার উৎপত্তি 

চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষ। 

যোগেশবারূর 'স্রীকৃষ্ককীর্ভনে সংশয়? প্রবন্ধের আলোচনা 

জিজ্ঞাসার ভাষা 

বৈদিক ভাষায় স্থরের সূর 

১৯৯৬ 

£৮ ৮ ৫ 2 

স্্রীকর নল্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 
ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময্মুরভট্ট 

বসশ্তকুমার রায় 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২) 

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘল্লভ 
ছেলে তবলানে। ছড়া : ১. বাকুড়াবেলেতোড় হইতে সংগৃহীত 

২. মেদিনীপুর হইতে সংগৃষীত 
৩, বন-বিষ্ু্বুর হইতে সংগৃহীত 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ধ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

১৭ ১ ১-২১ 

১৭ ং /০-+10 

১৯ ১ ১৯-৩০ 

২০ ২ ১৪৩-১৫২ 

১৯ ৬7 ১৬৫-১৬৬ 

১ ১-৮ 

8 ৩১২-৩১৬ 

১৯ ২. ৯৫-১১১ 

২০ ৩ ১৯৫-২১০ 

২০ 8 ৩০১-৩০৬ 

২১ ২ ১৪৫-১৬০ 

২১%৮ ৩ ১৮৫-১৯১ 

২৬ ২ ১০৫-১৩৬ 

২৬ ৪8 ২৩১-২৬৭ 

২৭ ৩ ৮১-৯৩ 

২৯ ১ ৯-৪২ 

৯ ৩ ৯৫-১০৭ 

৩২ ২ ৯৯-১০৬ 

৩২ ৩ ১২১-১৩৬ 

৩২ ৪ ১৫৫-১৫৯ 

৩৪ ৩ ১৬১-২১২ 

৩৬ ৩ ১২৯-১৫৬ 

৩৭ 8 ২৩২-২৪০ 

্ ৩ ৩৬৭-৩৭১* 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকণ্দুচী ৮. ১১৭ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্য। পৃষ্ঠা 
বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বনবল্লভ ( পূর্বানুবৃত্তি ) 

চণ্তীদাসের শ্রীকৃঞ্কীত্তন ১৮ ২ ১২৩-১৩২ 

“চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ২৪ ৩ ১৯৪১-১৪৬ 

ভ্বাদশ শতকের বাঙ্গাল। শব ২৬ ২ ৯৩-১০৪ 

ময়নামতীর প্ুথির গোবিন্দ ও নাথগুরুগাণ ২৮ ২ ৪৯৬১ 

পরিষং-প্ুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গাল! প্রাচীন প্থির বিবরণ ২৯ ৩ ১-১৬ 

এ ২৯ ৪  ১৭-৩২ 

এ ৩০ ৪ ৩৩-৯৬ 

এ ৩১ ১ ৯৭-১২৮ 

এঁ ৩১ ২ ১২৯-১৫৯ 

এঁ ৩২ ১ ১-৪০ 

এ ৩২ ২ ৪১-৬৪ 

এঁ ৩২ ৩ ৬৫-৮০ 

তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ব ৩৬ ৪ ১৭১৯-১৮১ 

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক ( আলোচন। ) 8০ ৩ ১১১-১১২ 

শ্রীকৃফ্ণকীর্ভনের রচনাকাল ৪৩ ৪ ১৩৯-১৪১ 

চণ্ডীদাস ( আলোচন। ) 88 ১ ৩৩-৩৮ 

আলোচন। : কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল ৪৫ ৪ ২৮১২৮৪ 
বসনুরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কৃষ্ণকীর্ভনের লিপিকাল-নি্ণয় ' ২২ ৩ ১৬১-১৬৬ 
বিজয়চন্ত্র মন্জুমদার 

দেশী শব ১১ ১ ৩৯-৪৪ 

পালি ও বাঙ্গাল। ১৫ ১ ১-৮ 

ব্যাকরণের সন্ধি ১৮ ১ ৯-১৬ 

ভারতবর্ষের বর্ণমালা ১৯ ১ ৩৯:৪৪ 

বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান ২০ ১ ১১-১৬ 

“খা? সম্বন্ধে মন্তব্য ২৪ ৩ ১৯১ 
বিধৃতৃষণ ঘোষ 

. গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ- ৬০ ৪9 ১৬৩-১৭৪ 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী | 

খাকার-তত্ব | ২৪ ৩ ১৮১-১৯০ 

খা সম্বন্ধে ম্তব্যের প্রত্যযত্বর ২৪. ৩ ১৯৩-১৯৫ 
' অকার-তত্ব ২৫ ১ ১৩৬২ 

. বিজঞানবাদ : ৪৬ ৩ ১৬১-১৭০ 



১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

জোখক প্রবন্ধ 

বিনয়তোষ ভট্টাচাধ 
পুরীকৃষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (৯) 

মানত্বম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ 
ব্রহ্মা ও 

কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয় 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ 
পরিশিষ্ট : ময়নাগড় ( রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল ) 

বিদ্যাপতি ও তংসাময়িক বৃত্তান্ত 

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি 

পিপরাবার প্রাীন লিপি 

সিংহনাদ লোকেশ্বর 

কতিপয় পালরাজার শিলালিপি 

সূর্যযপদে উপানং 

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি 
তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি 

বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত | 
বিক্রমপুর অঞ্চলে খেলার বিবরণ 

বিভ্বৃতিভূষণ দত্ত ( বিদ্যারণ্য স্বামী ) 
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জোখক প্রবন্ধ, 

বিমু্পদ ভট্টাচার্য (১) 
বুদ্ধের দেশন। 

রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ্ 

পাতঞ্জল মহাভাম্য 
ত্র 

এঁ 

বিশ্কুপদ ভট্টাচার্য (২) 

হিন্দী ভাষার কথ। 
এঁ 

রবীন্দ্র-তন্ত্ 

বিহারীলাল চক্রবর্তী [ ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী দ্রষ্টব্য ] 
বীরেজ্রনাথ বিশ্বাস 

রবীজ্নাথকৃত ইংরাজি শকের বঙ্গানুবাদ 

রবীন্ত্রশবের গঠনবৈচিত্র্য 

রূপকাত্মক-শকা-প্রয়োগে রবীজ্সমানস 

বীরেশ্বর পাড়ে 

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 

. বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত 
বে্শীমাধব বড়ুয়া | 

ৃ “নাথধর্ে সৃষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচন' 
ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব 
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ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কবি কৃঞ্খরাম দাসের রায়-মঙগল 

কৃষ্$খরামের রায়মঙজল 

বিবিধ প্রসক্ষ 

শীতলা-মঙ্গল 

পাচালিকার ঠাকুবদাস 

রাজকবি জয়নারায়ণ 

৬৭ 

৭০ 

৬৬ 
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৩৯ 

৪ ৪ £& 

৫২ 

$ € ৪ 

১ কি কি ০) ০ 
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সংখ্যা পৃ্তা 

৯ ৪০১৬ 

৩-৪ ১৩১.১৬০ 

্ ৯০-১০১ 

৩-৪ ১৮৪-২০১৪ 

১-৪ ৫$২-৬৮ 
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69 ২০১-২০৪ 

ই ১০৪-১০৮ 
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ঈশ্বরচক্্ গুপ্তের রচনাবলী ৪8 ২: ৪৭-৫৯ 
ক্যাপ্টেন জেম্স্ সরয়ার 88 ২ ৬০-৬৭ 
কালী প্রসন্ন সিংহ 99৪ ২ ৮২-১১৮ 
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস 88 ৩-৪ ১৪৬-১৫০ 

এ 88 ৩-৪ ১৫০ক 
অ্রমসংশোধন : কালীগ্রসন্ন সিংহ 88 ৩.৪ ১৫০খ 
আচাধ্য কৃ্কমল ভট্টাচার্য্য ৪৫ ১ ২$-৩৮ 
রামচজ্র বিদ্যাবাগীশ 8৫ ২ ১০১-১১৩ 

রামনারায়ণ ত্করত 8৫ ৩ ১৫২-১৬৮ 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ৪৫ ৪ ২২২-২৩১ 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৪৬ ১ ১৫-১৯ 
পঙ্জাধর তর্কবাগীশ ৪৬ ২ ৭৯-৮০ 
ংশোধন : কাশীনাথ তর্কপঞ্জানন ৪৬ ২ ৮০ 

খোদাই চিত্রে বাঙালী : প্রাচীন কাঠ-খোদাই ন্ডি ২ ১৪৯-১৫৬ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাঙালীসমাজের সময্যা ৪৬ ৩ -১৭১-১৮২ 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকার লেখকন্মচী ১২৩ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ 
ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পূ্ানুবৃত্তি ) 

হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত ৪৬ ৩ ১৯২-১৯৫ 
সেকালের সংস্কৃত কলেজ ৪৬ ৪ ২৪৩-২৫০ 

এ ৪৬ ৪ ২৯৩ 

এ ৪৭ ১ ৫-১৩ 

এ ৪৭ ২ ৭৮৮৬ 

“বাংল! সাময়িক-পঞ্জ' ৪৭ ৩ ১৪২-১৪৮ 

সেকালের সংস্কৃত কলেজ ৪৭ ৩ ১৫৯-১৬৫ 

এ ৪৭ ৪ ২৩৭-২৪২ 

এ ৪৮ ১ ১৯-২৪ 

এ ৪৮ ৩ ১২১-১২৫ 

এ ৮ 8 ১৫৩-১৬৮ 

মাইকেল মধুসৃদন দত্তের প্রথম জীবন ৪৯ ৩ ৮১-৯০ 

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ৫০ ১ ১৫ 

ভ্বদেব মখোপাধ্যায়ের প্রথম জীবন ৫০ ২ ৩৩-৩৮ 

রাজকৃঞ্ণ বায় ৫১ ১-২ ৬-২৩ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়--রচনাপঞ্জী ৫১ ৩-৪ ৭৩-৭৯ 

ক্গীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ--গ্রন্থপঞ্জী ৫২ ১২ ১৭-২২ 

রচনাপঞ্রী : অম্বতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত ৫২ ৩৪ ৮৩৮৮ 

রচনাপঞ্জী : (ক) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় | 
(খ) অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৫৩ ১-২ ১৯১১ 

রচনাপঞ্জী : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫৩ ৩-৪ ৫৫-৬০ 

রচনাপঞ্জী : রমেশচন্দ্র দত্ত 88 ১-২ ৯-১০ 

রচনাপঞী : ছিজেক্রলাল রায়ের পৃস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত গদ্য-রচনা ৫8 ১-২ ১০-১২ 

রচনাপঞ্ী : অঞ্ধতলাল বসুর পুৃস্তকাকারে 

অপ্রকাশিত রচনা ৫8 ১-২ ১২-১৪ 

বাংল। সাময়িক-পত্র ৫6 ৩-৪ ৫৭৭৫ 

এঁ ৫৫ ১২ ২১-৪৮ 

এঁ ৫৫ ৩৪  ৬৭-৮৭ 

চা ৫৬ ১২ ৩৩৪৪ 

এঁ | ৫৬ ৩-৪ ৪৯৫৯ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

লেখক প্রবন্ধ 
ব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পূর্বানুরৃত্তি ) 

“বাংল সাময়িক-পত্র” প্রবন্ধের সংযোজন 

বাংল। সাময়িক-পত্র 

এ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও সনংকুমার গুপ্ত 

আচার্য যদ্বনাথের বাংল। রচনাবলী 

ভবতোধয দত 

কবি রামনিধি গুপ্ত 

শিবনাথ শান্ত্রীর কবিতা 

রূপকের এঁতিহ্া ও রবীন্দ্রনাথ 

প্রবোধচক্টররোদয় নাটক ও বাংল! সাহিত্য 

তেব চৌধুরী 
রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষ-লক্ষণ 

ভূপতি দত্ত 

কবি শ্রীশঙ্করের যঠীমঙ্গল 
ভোলানাথ ব্রন্মচারী 

কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল 

মণি সেন [ পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও মণি সেন জ্রষব্য ] 
মণীক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

'পারদ-শোধন-প্রপালী 

মপীজ্রমোহন বসু 

দীন চণ্তীদাস 

এ 

ঁ 

্রীকৃষ্ণকীর্ভনের পদের নবাবিষ্কৃত প্ৃথি 
বড় চণ্ীদাসের পদের নবাবিদ্কৃত প্রথি (২) 

দীন চণ্তীদাসের রাসলীলা 
মপীজ্রমোহন বস্, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

উত্তর-রাঢ ভ্রমণ : উজানি ও মঙ্গলকো'ট 
মধুরানাথ মক্ভুমদার - 
॥ সৃক্ষতে ধর্মভাব 
মধুসূদন রাও 

উড়িয়া ভাষ। 
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১৭৩-৯৮৮ 

৭-১৪ 

৩০-৩৬ 
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৭৬-৯৭ 
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২০১-২০৪ 

১৬১-৯৮৮ 

২৯৩-৩০৭ 

৮৯-৯০০ 



সংখ্যা ২-৪ 

লেখক 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

পুরীকুষাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (২) 

'ব্রক্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা (১) 

| নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মৃত্তি 
মনোমোহন ঘোষ | 

দানলীলাচল্্রাযৃত 

মনোরঞ্জন গুপ্ত 

মহীপালের নবাবিষ্কৃত বেলওয়া-লিপি 

তৃতীয় বিগ্রহপাঙলদেবের বেলওয়ালিপি 

বেলওয়া-লিপির পপ্রমাণ' 

রাধিকার বারমাফ্যা 

টলেমি-বলিত কিরাদিয়। ([075015 ) কোথায়? 

মহেজ্্রনাথ বিদ্যানিধি 

মহাকবি মুকুল্দরাম কবিকঙ্কন 

কবি উদ্ধবানন্দ 

বঙ্গীয়-সমাচার-পত্রিক| : কাল-ক্রমানুসারী ইতিবৃত্ত 

মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
এ 

জোয়ার ও ভাটা 

মাণিকলাল সিংহ 

' ষ্ঠী ও সিনি ঠাকুর 
মালবিকা চাকী . 

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস ঘোষের পদ 
মাহেত্রচঞ্স কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্পব 

মেহেন্*জো-দড়োর সীলমোহর (মৃুত্রা ) 

মুহন্মদ এনামুল হক 

কবি সৈয়দ সোল'তান 
কবি শেখচান্দ 

শাহ মোহাম্মদ সঙ্গীর. 

মৃহল্মদ মনসুর উদ্দীন | 
কয়েকটি জাগগান 

প্রবন্ধ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসৃচী ১২৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ। 

২৮ ১ ২৯ ৩৩ 

২৮ ৩ ১০৭-১৮ 

২৯ ১£€৭-১৭০ 

৪১ ৩ ১০১-১০৪ 

68 ৩-9 ৪১-৫৬ 
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৬৬ ২ ১১৫-১১৯ 
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৪১ ৩৮৫৪ 

6৩ ৩ ৯৩-১০৯ 

৪৩ 6 ১৪২-১৬০ 

6৩ ্ ৮২-৮৬ 



১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা ৰর্য ৭৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
মুহম্মদ শহীহল্লাহ 

বাঙ্গালা শব্কোষ সম্বন্ধে আলোচন। ২৫ ১ ১-১১ 

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গাল! ঙ্গিপ্যম্তর (সমালোচনা) ২৪ ৪ ১৪৭-১৬৩ 

বৌদ্ধগান ও দোহা! ( আলোচন। ) ২৭ ৪ ১৪৫-১৫২ 

বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা ৩১ ৩ ৯৫-১০০ 

কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী ৩১৪ ১৭-১৭৬ 

সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয় ৩৩ ২ ৬৩-৬৯ 

বাঙ্গাল! ও তাহার সহোদর ভাষার বর্তমান কালের 

উত্তমপুরুষ ৩৭. ২ ৮২-৯৪ 

বস্তু চণ্ডীদাসের পদ ৪৩ ১ ২৫-৩৬ 

স্সুক ৪৮ ১ ৪৫-৪৮ 

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা ৪৮ ২ ৭৮-৮৬ 

শ্রীকৃষ্কীত্তনে'র কয়েকটি পাঠ বিচার ৪৮ ৪8 ২০১-২০৪ 

সিদ্ধ কানৃপার দোহা ও তাহার অনুবাদ ৪১৯ ১ ৩৫-৩৯ 

চণ্তীমঙ্গলের একটি প্রৃথির পরিচয় ৪৯ ৩ ৯১-৯২ 

সংস্কৃত ও পারসী ৫০ ৪ ১১৩-১১৭ 

জেল৷ চব্বিশ পরণগণার উপভাষা ৫১ ১-২ ৩৮-৪০ 

হৈহয়-কুলের শার্য্যাত-শাখা (আলোচন! ) ৫8 ১-২ ১৯২০ 
- বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ ৫৯ ১২ ১৩-৩৪ 

ময়ূর ভট্ট | ৬০ ১ ১৩-১৫ 
চণ্ভীদাস সময্যা ৬০ ২ ৩৩-৫১ 

গোরক্ষবিজয়ের রচয়িত। ( প্রতিবাদ ) ৬০ ৩ ১১৪-১২১ 

প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ৬৩ ২ ২৭৯৮২ 

পেয়ার শাহ ৬৭ ২. ৭৭-৮৪ 

সগাঙ্কনাথ রায় 

জালন্দার গড় ৩১ ৩ ১০১-১০৫ 

কবীজ্ রমাপতি ৩৪ ১ ২৫-৪৪ 

কবিকষ্কনের সিদ্ধিক্ষেত : “প্ুকুর-আড়া” ৫০ ৪ ১১৮-১২০ 

স্বপালকান্তি ঘোষ 

! কবি উদ্ধবানন্দের “রাধিকামঙ্গল” ও তাহার সমালোচক ৪ ২ ৯৭-১০৪ 

বাঙ্গাল। প্লৃথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩ ১৯৭-২০৪ 
বাঙ্গাল। পৃঁথির বিবরণ ৩ ২৫১-২৬৬ 



সংখ্যা ২-৪ সাহত্য-পারষৎ-পাত্রকার লেখকস্চা 

লেখক প্রবন্ধ 
্ণালকান্তি ঘোষ ( পুর্বানুরৃত্তি ) 

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য 
শক সমালোচনা 

রাজপৃতানায় গোড়ীয় বৈষ্ণব-সন্প্রদায় 
শব সমালোচনা 

বিদ্যাধর 

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় 

| এ 
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা 

এঁ 

এ 

পৃঁড়োজাতির বিবরণ 
যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ 

মোজাম্মেল হক 

“হিন্দু মহিলা নাটক" 
মোল্ল! রবীউদ্দীন আহমদ 

শব-সংগ্রহ 
এ 
এ 
এঁ 

গাঁতগ্রাম 

যতীন্্রনাথ চৌধুরী 
শোক-সংবাদ [ ব্যোমকেশ মৃস্তফীর পরলোকগমনে ] 

ফতীন্্রমোহন বাগচী 

পল্লী-কথা 

যতীআ্রমোহন ভট্টাচার্য 
আসাম বুরঞ্জী 
বঙ্গভাঘায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ 

কবি সৈয়দ সোলতান (আলোচন।) 
বৈদ্যনাথমঙ্গল 

১২৭ 

বর্ষ সংখ্য। পৃষ্ঠা 

৬ ৪ ৩২৭-৩৩২ 

৬১ ১ ১-৩৫ 

১০ ঙ ৭৩-১০ 

১০ ২ ১০৭ ১১২ 

১১ ২ ১০১-১১৪ 

১২ ২ ১১৯-১২৩ 

১৩ ৩ ৭৯-৮১ 

১১ ২-৩ ১২৭-১৪৮ 

১২ ৬ ৪০-৫৭ 

১২ ৯. ৭০-৯৩ 

১৩ ৩ ১৪৬-১৫৪ 

১৫ ২ ১০৭-১২৮ 

৩৮ ৩ ১৯৯-২০২ 

৩৩ ই ৯০৯-১২২ 

৩৩ ৩ ১৬৩-১৬৭ 

৩৩ ৪ ১৯৭-২১২ 

৩৪ ১ ১২-২৪ 
৮ ১১০-১৯৪ 

্ ৯ সপ 

১২ ২ ১০৬-১১৯ 

৩৯ ৪8 ২৬০-২৬১ 

৩৯ ৪8 ২৬২-২৬৬ 

৫৫১ ৩-৪ ৯৬7৯৮ 

8৮ ৩৪ ৪২-৫২ 



১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

জেখক প্রবন্ধ 

যতীজ্রমোহন ভট্টাচার্য (পুর্বানুবৃত্তি ) 
বাংল। সংবাদপত্রে বাংল! গ্রস্থপরিচয় 

এ 

এ 

যতীক্রমোহন রায় 

শ্রীবিক্রমণুর 
যদ্বনাথ সরকার 

বঙ্গে মুধল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খৃষ্টাকে 
সভাপতির অভিভাষণ 

মহারাস্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী 

মারাঠা জাতির অস্তবুদয় 
শিবার্জী 

শিবাজীর পর মারাঠ। ইতিহাসের ধারা 
মবসলমান-মুগে ভারতের এঁতিহা সিকগণ 
মুধল ভারতের ইতিহাস 
মুসলমান-মুগের ভারতের এতিহাসিকগণ 
দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস 

রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা 

মধ্যসুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশল। 

হীরেজ্মনাথ দত্ত 

দর্গেশনন্দিনীর এতিহাসিক ভিত্তি 

নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল? 

বঙ্কিমচক্জ্রের 'সীতারাম' 

সভাপতির অভিভাষণ 

মানপত্রের উত্তরে অভিভাষণ [ আচাধ্য শ্রীধ্বনাথ 

সরকারের সংবর্ধন। ] 

বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী-মন্দির 

যোগেক্রকুমীর সেনগ 
ইউক্লিডেরু সতঃসিদ্ধ 

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য 

দশম স্বতঃসিদ্ধ 

ইউক্রিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা 

৬২ ১ ১৪-২৬ 

৬২ ২ ৯০-১০০ 

৬২ ৩ ১৭৪-১৮১ 

২ ৬৩-৭১ 

৪ ১ ১-৬ 

৪২ ১ ৫৯-৬৩ 

৪২ ২ ৭৯?-৮৩? 

৪৩ ১ ১-৭ 

৪৩ ১ ৮-১৫ 

৪৩ ১ ১৬২২ 

৪৫ ১ ৬০-৬৪ 

৪& ২ ৬৫-৭২ 

৪৬ ২ ৭৩৭৮ 

৪৬ ৪ ২৪০-২৪২ 

৪৭ ১ ১০৪ 

৪৭ ৪ ২৩৩-২৩৬ 

৪৯ ২ পা 

৫০ ৩ ৫৭-৬১ 

৫১ ১-২ ৯৫ 

৫১ ৩-৪ ৮৬-৯৫ 

৫২ ১২ ৩৯-৪৭ 

৫৫ ৩৪ ৯০-৯৩ 

৬৫ ১ ৭৭-৮০ 

১৬৬, ১ ১-১৪ 

২৩ ২ ১২৩-১৩৮ 

২৩ ৪ ২৬৩-২৮১ 

২৪ ১ ১-২০ 
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লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
যোগেন্্রচন্দ্র ঘোষ 

সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয় ৪০ ৪ ১৫৯-১৬৬ 

রাট়ী ও বারেক্ত ব্রাক্মপণগণের আদি বাসস্থান ৪১ ২ ২৫-৩৭ 

সেনরাজগণের রাজ্যকাল ৪২ ২ ৬৫-৬৯ 

ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান ৪২ ৩ ১৫৩-১৫৭ 

পবনদৃত-বণিত বাঙ্গাল! দেশ ৪৩ ২ ৪৯-৫৯ 

যোগেন্দ্রচজ্দ্ বিদ্যাভৃষণ 
ভারতীয় সুদবিদ্যা ৩১ ৩ ৯২-৯৪ 

যোগেক্দ্চন্দ্র ভৌমিক | 

বাঘাইর বয়াত ১৯ ৩? ১৬৭-১৭০ 

ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ ২০ ৩ ২৩৭-২৩৯ 

যোগেশচল্স বাগল 

কৃঞ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭ ১ ১৪-৩৫ 

শিক্ষা-বিস্তারে মহধি দেবেক্নাথ ঠাকুর ৫০ ৩ ড৬$-৮৪ 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫০ ৪ ১০৫৬-১০৮ 

আনন্দচজ্্র বেদাস্তবাগীশ ৫১ ১-২ ৩১-৩৭ 

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৫১ ৩-৪ ৮৩৮৫ 

গৌড়ীয় সমাজ ৬০ ১ ১৬-২২ 

“গৌড়ীয় সমাজ” (উত্তর) ৬০ ' ২ ৯১-৯৪ 

হেমক্ বিদ্যারত্ব ৬২৪ ২৭৭-২৮৯ 
বেথুন সোসাইটি ৬৩ ১ ২৫-৩৫ 

এ ৬৩ ২ ৯২১০০ 

এ ৬৩ ৩ ১৫৫-১৬২ 
এঁ ৬৩ ৪ ১৯৫-২০২ 

এঁ ৬৪ ১-২ ১৪-২৯ 

এ ৬৮ ১ ১৭২৫ 

এঁ ৬৪ ২ ১৫৮-১৬৫ 

এ ৬৫ ৩ ১৯২-১৯৯ 

এ ৬৬ 9 ২৬৮-২৮০ 

সরল! দেবী চৌধুরাণীর রচনা পঞ্জী ৬৬ ২ ১৯২০-১২৭ 
[রি শশার পারাসস্মরস্২৫৮৮ যারে খপ ৫৯৫০ ৫ আজ “লাশ এপা্এরারা? ৫৮৫ | 

ও সনংকুমার গুপ্ত ভ্রষ্টব্য ] 
৯১৭ 
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লেখক প্রবন্ধ বষ সংখ্যা পৃষ্ঠ 

যোগেশচক্দ্ রায় বিদ্যানিধি 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ২ ২ ১২৭-১৪০ 

জ্যোতিষিক পরিভাষা ২ ৪ ৪৪২-৪৬৩ 

রাসায়নিক পরিভাষা ৩ ৩ ১৮০-১৯০ 

ভৌগোলিক পরিভাষ! ৪ ১ ২০-৩০ 

এ ৭ ৩ ১৭০-১৮০ 

খন! 00১০১ ১-১৫ 

জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা ১০ ১ ২২৫৫ 

ধর্মমঙ্গল-গ্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী ১৫ ১৯ ৪৭-৫২ 
বাঙ্গাল! ভাষা : রাঢ়ের ভাষা ১৫ অতিরিক্ত ১-৩৩ 

শৃন্যপুরাণ ১৬. ৪ ২০৩-২২০ 

বাঙ্গালা ভাষা ১৭ অতিরিক্ত ৩৫-১০৬ 

কৃত্তিবাসের জন্মশক ১৮ ১ ২৩২৪ 

এ ২০ ৪ ৩১৫-৩১৭ 

পবন-চক্ ২১ ২ ৮১-৯৬ 

বাঙ্গাল শবকোষ সন্বদ্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর ২৩ ১ ৫৯-৬৭ 

বাঙ্গালা-শব-কোষ সমালোচনার উত্তর ২৪ ১ ৫১৯-৬৮ 

“জ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” সংশয় ২৬ ১ ১৯-৪৬ 

এ দেশে তৃত্রমবাদ ২৬ ১ ৪৭-৫১ 

সাড়ে সাত শত বংসর পৃর্ব্বের বাঙ্গালা শব ২৬ ২ ৮৫-৯২ 
বাঙ্গাল! শবকোষের উত্তর ২৬ ৪8 ২২১,২৩০ 

দোলধাত্রার উংপত্তি ৩২ ১ ৫৯৬৮ 

আঙ্কিক শক ৩৬ ৪ ২১৫-২৪৮ 
শুশ্যপুরাণ ৩৮ ২ ৬৫-১০১ 

এ ৩৮ ২ ১৩৪ 

কৃত্তিবাসের জল্মশক : ৪০ ১ ১৩-১৪ 

বঙ্গের গ্রার্চীন বিভাগ 8০ ২ ৫৫-৮১ 

মাঘমণ্ডল ব্রত (১) ৪১ ৩ ৭৭-৭৯ 

চণ্তীদাস 6৪২ ১ ১৪-৪৮ 

এ ৪২ ২ ৭০-৭৮? 

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ৪৬ ৩ ১৩২-১৩৮ 
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লেখক প্রবন্ধ 
যোগেশচত্জ্র রায় বিদ্যানিধি (পূর্বানুবৃতি ) 

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় 

এঁ 

হি 2৮ 5 3 2 

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে অষ্টম প্রকরণ । সরস্বতী 

সন্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ 
বাপী [ আচার্য শ্রীযত্বনাথ সরকারের সংবদ্ধন। ] 

বাংল বিরামাদি চিহ 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

বাঙ্গালা রচনা 

সাময়িক গ্রসঙ্ষ 

_ বাঙ্গাল! গদ্য-সাহিত্য 

সাময়িক গ্রসঙ্গ 

সাহিত্যসমালোচনা 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

ছেলেভুলানো ছড়া : সাওতাল পরগণার ছড়া 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

অক্ষয়কুমার দত্ত 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

মাইকেল মধুসুদন দত 

সামধিক প্রসঙ্গ 

'উড়িয়া ভাষা প্রবন্ধের এতিহাসিক টিপৃপনী 

১৩১ 

বর্ষ সখ্যা পৃষ্ঠা 
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১০০-৯০২ 



১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা 
রজনীকান্ত গুপ্ত ( পূর্বানরৃতি ) 

সাময়িক প্রসঙ্গ ৩ ৪ ৩১৭-৩১৯ 

মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গাল সাহিত্য ৪ ১ ১-১৯ 

ইতিহাস-রচনার প্রণালী ৫ ১ ১৯-২৭ 

গ্রস্থরচনা সম্বন্ধে প্রস্তাব ৬ ২ ১৭৭-১৮৫ 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা। ৫ ২ ১৩৮-১৪৪ 

ভবানীদাসবিরচিত রামরত্বগীত। ৪ ৩২৩-৩২৭ 

অর্জ্বন-সংবাদ ৪ ২৬২-২৬৪ 
মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্তী | ১১ ১  ৩৩-৩৯ 

অন্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ্ ১৩ ১  ৫৭-৪ 
মালদহের গ্রাম্যশব ১৪ ১ (৫৩-৬৪ 

রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী | 
একখানি সত্যপীরের প্বৃথি ২২ -১  ৭৭-৭৯ 

বাশে লিখিত ঠিকুজী ২২ ৪ ৩০৯-৫১১ 
রঞ্জিত কু | | 

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাবলী ৭২ ৯৪ ১৬২৯ 

রথীজ্নাথ রায় 

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ৬৫ ৩ ২০০-২২৭ 

রবীজ্রমাথ চৌধুরী 

বাঙ্গালার মৃত্তিবিদ্যা ৫৭ ৩-৪ ৫৯-৬৭ 
রবীজ্রনাথ ঠাকুর 

ছেলেতৃলানে। ছড়া : কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া ১ ৩ ১৮৯২০২ 

এ: মেয়েলি ছড়া ২ ৩ ৩৭৪-৩৭৯ 

বাঙ্গলা শবছৈত ৭ ১ ৬০-৬২ 

বাঙ্গাল! ধ্বন্যাত্মক শক | ৭ ৪ ২৫২২৯ 

বাংল! কৃং ও তদ্ধিত ৮ ৩ ১৩৭-১৫০ 
শক-চয়ন ৩৬ ৪ ১৮৫-১৯৮ 

বাংল। 'ভাষাপরিচয়ে'র ভূমিকা ণ ৪৫ ৩ ১২৯-১৩১ 

| [ সরল। দেবী চৌধুরাণী দ্রষ্টব্য ] 
| রবীত্রনারায়ণ ঘোষ 

চিত্র-লক্ষণ ২৯ ২ ৫৫-৬৫ 



সংখ্যা ২-৪ 

লেখক 

রমাপ্রসাদ চৌধুরী 
বাংলা ভাষায় পালি শব্ধ ও ইডিয় 

রমেক্্চন্দ্র তর্কতীর্থ | 

তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত 

এ 

এঁ 

প্রবন্ধ 

রমেশচক্দ্র দত্ত 

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিতা 
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ত্ 

রমেশচল্্র দাসগুপ্ত 

ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্বের আবিষ্কার 

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

গঙ্গারাম দতের রামায়ণ 

ভারতচল্ত্রের অন্নদামঙ্গল 

এ 

এ 

রমেশচক্র বসু 

ছ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয় 

পয়ার-ছন্দের উৎপতিি 

রমেশচজ্জ মন্ভবমদার 

নারায়ণপালের লিপি 

সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ 

দেশাবলিবিবৃতি 

রত্ভুসেলের বংশাবলী 

রমেশ বসু 

বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোশিনীদের কথা 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! 
চণ্তীদাসের কৃফ-কীর্তন 

প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ 

. হ্ 
লক্ষ্মপসেনের নবাবিদ্কৃত তাশাসন 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার লেখকন্মূচী ১৩৩ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৫৯১ ৩-৪ ৫৪-৬৭ 

৬৯ ৮ ৯২-৯৭ 

৬২ ২ ১০১-১০৮ 

৬২ ৩ ১৯৯১-১৯৯ 

৯ ১-৬ 

৯ ৩ ১৫৪-১৬৮ 

৬ ৩ ১৬৭-১৭৩ 

৪৬ ৯ ৩৭-৪০ 

৪৮ ২ ৮৭-৯০৪ 

৪৮ ৩ ১২৬-১৩৬ 

৪৯ ৮ ৬৬৮০ 

৫ ৪ ২৯২-২৯৩ 

৯৯ ৯৪৮-১৬০ 

৮ 56 ১৬৯-১৭৩ 

৪৬ 89 ২৩৩-২৩৯ 

৫৫ ১-২ ১২০ 

৫৬ ৯-২ ১-৯৫ 

৩৩ ৯ ৩৭-৪৪ 

৩৪ ১. ৫৭-৭৪8 

৩৪ ৪9 ২৩৩-২৪৮ 

৩৫ ২ ৭৭-৯০৯ 

৩৫ 8 ১৯৯৯২২২ 

৩৭ 8৪8 ২৯৬-২২৫ 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক৷ 

লেখব 

রসিকচন্দজ্র বসু 

| অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ 

অদ্বৈত-মঙ্ষল : ( হরিচরণ দাঁস-বিরচিত 9 

র্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ 

ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসৃন্দর 

শৃদ্র পণ্ডিত ও কাশীখণ্ড 

জগন্নাথ-বিজয় ও কবি মুকুন্দ 

রসিকলাল ঘোষ 

হরি ও সোম 

রসিকলাল দত 

নূতন উপায়ে 'যুক্ত-লবণ' গঠন 
রাখালদাস কাব্যতীর্থ 

কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্দাস 

রাখালদাস নাগ 

তাপসী রওশন আর] (আলো!চন1) 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বৌদ্ধ বারাণসী 
খোদিত লিপি 

মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি 

মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসন 

শকাধিপ্চীর কাল ও কণিষ্ক 

সপ্তগ্রাম 

খোদিত লিপির অনুলিপি 
প্রথম কুমারগুপ্তের ঘ'খানি খোদিতলিপি 

মধ্যমরাজের তাঅশাসন 

কোটালিপাড়ার কূটশাসন 

তর্পপদশঘির তাত্রশাসন 

একটি বৃদ্ধমৃণতি 
কৌশাম্বীর আধ্যপষ্র 

্ একখানি খোদিত তাত্রফলক 
তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাত্রশাসন 

“নাথধর্শে সৃষ্টিতত্ব প্রবন্ধের আলোচনা 

প্রবন্ধ 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৩ ১ ১৩৭-১৪৮ 

৩ ৪ ২৫৫-২৬৭ 

৪ ২ ৭৩-৯১ 

৪ ৩ ১৮৪-১৯৫ 

৬ ৩ ২৩৪-২৩৯ 

৭ ৪8 ১১৫-২২৯ 

১ ১৫-১৮ 

২১ ২ ১২৩ ১২৪ 

৪ ২৩৩-২৪১ 

২৫ ২ ১৯৯-১০০ 

১২৪ ১৫৩-১৬৮ 

১২৪ ১৬৯-১৭৭ 

১৩ ১ ৪৫-৫৭ 

১৪:৪8 ২০৪-২১০ 

১৪ অতিরিক্ত ১-৬৯ 

১৫ ১ ১৫-৪১ 

১৫ অতিরিক্ত ১-% 

১৬ 

১৬ 

১৭ 

১৭ 

২০ 

২১ 

১১ 

২৩ 

৩৯ 

১১০-১১৩ 

১৯৩-২০০ 

২৩-২৮ 

১৩৫-১৪০ 

১৫৬৩-১৫৬ 

১৪১-১৪২ 

২০২-২০৪ 

২৩৩-২৩৯ 

৮৬৮৭ 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসূচী ১৩৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( পূর্বানুৰৃতি ) 

[ বসম্তরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ; 

মপীন্দ্রমোহন বসু, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 

রাখালদাস সেনগুপ্ত 

জ্ঞানদাসের জন্মভূমি ১৭ ৩ ১৫৯-১৬১ 

রাখালরাজ রায় 

বর্তমান বর্ধমান ২২ ১  ১২-২১ 

জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ ) গ্রাম্য শব ২২ ৩ ২০৩-২৩৬ 

রেশম-শিল্লের পারিভাষিক শব্দ ২৩ ১ ৭৫৭৮ 

বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ ২৭ ১ ১৩.২০ 

রাজকুমার কাব্যতৃষণ 
গ্রাম্যশবকোষ ও পাবনার গ্রামাশবাদিসংগ্রহ ১৪ ৪9 ১৯৩-২০৪ 

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

আলোকচিত্র সাহায্যে সুরের রূপ পরীক্ষা ২৮ ১ ৩৪-৪৩ 

স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ধণের (2?) শক্তি নির্ণয় ২৮ ১ ৪৩-৪৮ 

রাজকুমার বেদতীর্থ স্মৃতিতীর্থ 

বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ৃ ১৭ ১ ২৯-৩৬ 

রাজবিহারী দাস 

বঙ্গীয় সাময়িক পত্র ৩ ৪ ৩০২-৩০৭ 

বঙ্গীয় সংবাদপত্র ৪ ২ ১০৫-১১৬ 

রাজমোহন নাথ 

নাথধর্শে সৃষ্টিতত্ব ৩১. ২. ৭৬-৮৪ 
নাথধন্মে বেদতত্ব ৪১ ৪ ১২৭-১২৯ 

কদলীরাজ্য ৪৭ ৪ ২৫৪-২৮৩ 

রাজীবলোচন দাস 

প্রাচীন পু'খির বিবরণ ১ ৪৪-৪৮ 

রাজেজ্রকুমার মন্ভমদার 

ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা ১২ ৪ ১৪৫-১৫৩ 

বরিশালের গ্রাম্-গীতি ১৪ ২ ৯৯৪-১২৮ 

রাজেক্দ্রচজ্ শাস্ত্রী 
' উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচন! ৪৪ ৪ ২৩২-২৪৫ 



১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 

জোখক প্রবন্ধ 

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 

্রন্মসূত্রার্থে মতভেদ 

রাজ্শ্বর মিত্র 

মহারাজ কুম্তকর্ণ-পরিকল্পিত শ্রীগীতগোবিন্দ প্রবন্ধ 

[ কথা শ্রীধর কথক; সুরসংগ্রহ কালীপদ পাঠক ] 

স্বরলিপি [গান রামনিধি গুপ্ত; সুরসংগ্রহ 

কালীপদ পাঠক ] 

স্বরলিপি [ গান শ্রীধর পাঠক ; সৃরসংগ্রহ 
কালীপদ পাঠক ] 

শ্রীকৃষ্ণকীর্নে সংগীত 

স্বরলিপি [গান গোপাল উড়ে; সুরসংগ্রহ 

কালীপদ পাঠক ] 

স্বরলিপি [ গান রামনিধি গুপ্ত; সুরসংগ্রহ 

কালীপদ পাঠক ] 

প্রাচীন বাংল" গান ও স্বরলিপি 

মানসোল্লাসে বর্ধিত চর্যাগীতি 

রাধাগোবিন্দ বসাক 

পাহাড়প্লুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্রশামন 

রামনিধি গুপ্ত [ রাজ্স্বর মিত্র দ্রষ্টব) ] 

রামপ্রাণ গুপ্ত 

ব্রত বিবরণ 

রামেজ্্সুন্দর ত্রিবেদী 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 

উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য 

মুদ্রিত বাঙ্গাল! পুস্তকের তালিকা 
এ 

রাসায়নিক পরিভাষা 

মুদ্রিত বাঙ্গাল গ্ুস্তকের তালিকা 
এ 

গোৌরীমঙ্গল 
॥ বাঙ্গালার আদি রসায়নগ্রন্থ 

বাঙ্গাল! পথির বিবরণ 

বৰ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃ্ঠ। 

৪৬ 

৬৬ 

৬৯ 

৩৯ 

চি ক ডে ৮০৮4694৮88৮ 

৪ ২৭৮-২৮৬ 

৩-৪ 

১-৪ 
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চম্পক-কলিক] সম্বন্ধে মন্তব্য ৭ ১ ৬২-৬৪ 

৮রজনীকান্ত গুপ্ত ৭ ২ ১১৬-১২৩ 

বাঙ্গাল। পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৭ ২ ১২৩১২৮ 
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“রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ' সম্বন্ধে মতামত ৭ ৪ ২১৩-২১৫ 

আর একখানি প্রাচীন দলীল ৮ ১ ৮-১০ 
কাশীরাম দাস ৮ ১ ১৩১৫ 

বাঙ্গালা-শব-তত্ব* সম্বন্ধে মন্তব্য ৮ ৯ ২৯-৩০ 

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ | ৮ ১  ৪৮-৫৫ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৮ ৪ ২০১-২২৯ 
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রাসবিহারী মণ্ডল 

খনিবিদ্যার পরিভাষা ২৮ ৭৭-৮৫ 
লক্ষমীনারায়ণ আঢ্য 

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত ১৭ ৫৩-৫৮ 
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প্রবন্ধ 

১৩৮ 

লেখক 
শঙ্খ ঘোষ 

কালের মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাটক 

শচীআনাথ মুখোপাধ্যায় 

নিমাইসন্ন্যাসের পালা 

শরচচত্র দাশ 

বৌদ্ধ দর্শন : ক্ষপিক-বিজ্ঞানবাদ 

শরচ্চজ্ত্ শাস্ত্রী 

ছ্বিজ রামচক্জ্রের ঘর্গামঙ্গল কাব্য 

অলঙ্কার-শাস্ত্র 

আধ্য-বিজ্ঞানে বর্তমান জীবাণু বা 1380111 

বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রা্মণ 

শরংচল্জ্র ঘোষ 

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গ্রাম্য সঙ্গীক্ত 

শরংচজ্জ রায়, রাচি 

ভারতের মানব ও মানব-নমাজ 

শশধর রায় | 

জীববিজ্ঞানের পরিভাষা 

বর্ণতত্বের পরিভাষা 

জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা 

শশিতৃষণ দাশগুপ্ত 

বাঙুল। মঙ্গল-কাব্যে দেবী 

মৈথিলী শাক্ত-সাহিত্য 
অসমীয়৷ শাক্ত সাহিত্য 

রবীজ্রনাথের দৃষ্টিতে বৃদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম 
শিবচজ্জ শীল 
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দীপালি ও ভ্রাতৃদ্িতীয়া পর্বব 

দশহরার উৎপত্তি 
হস্তালিঙ্গন 

রাচ়দেশের ছুই প্রাচীন রাজবংশ - 
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শৈলেজনাথ মিত্র 

, কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর ৩৬ ১২৫ 

জীধর কথক [ রাজ্যেম্বর মিত্র দ্রষ্টব্য ] 
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লেখক প্রবন্ধ 

জীনাথ সেন 
“সন্ধি 

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান 

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা কন্মকারক 

জীশচজ্স ঘোষ 
.. তমলুক 

সথারাম গণেশ দেউস্কর 

ভৌগোলিক ও এতিহাসিক নামের 

প্রকৃত উচ্চারণগত প্রস্তাব 
সজনীকান্ত দাস 

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রথম বাংলা অভিধান 

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ 

এ ০ 

ফেলিক্স কেরী 

আচার্য শ্ীযোগেশচত্ রায় বিদ্যানিধি 

মহাশয়ের সংবদ্ধন। 

সভাপতির ভাষণ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একষক্টিতম 

বাধ্ধিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ 

সভাপতির ভাষণ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং ভ্বিষ্টিতম বার্ধিক অধিবেশনে 
বিদায়ী সভাপতির ভাষণ 

জন ক্লার্ক মার্শম্যান 
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সংখ্যা ২-৪ 

লেখক প্রবন্ধ 
সতীশচজ্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ 

বুদ্ধ দেবের জীবন-চরিত 

বৃদ্ধদেবের মহাঁপরিনির্ববাঁপ 

কায়স্থ চাকাদাস, ট্গদাস ও তুবনাকর শর্মা 
বৌদ্ধ ন্যায় 

এ 

সতীশচজ্স আড্য 

পুজায় বৈচিত্র্য 
বাপান্ 

সতীশচন্দ্র ঘোষ 

গ্রাম্য শব-সংগ্রহ (বরিশাল জেলায় প্রচলিত ) 

চাকৃমাদিগের ভাষা-তথ্য 

বাঙ্গালা শব, তথ বানান ও লিখনসমস্য। 

স্তীশচন্দ্র ভট্টাচাধ 
শ্রীহটে মাঘ-ব্রত 

সতীশচন্দ্র রায় 

প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 

এঁ 

«প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ” প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন 

প্রাচীন পদাবলী ও পদ কর্তৃগণ 

নিমানন্দ দাসের “পদ-রস-সার” 

জ্ঞানদাসের পদাবলী 

বাঙ্গাল] শব্দ-কোষ [ সমালোচন। ] 
এ (পূর্ববানুবৃতি ) 

দ্বিজ রঘ্বনাথের সত্য-নারায়ণের প্রৃথি 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃফকীর্তন 

.দবাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞাগ সম্বন্ধে আলোচনা 
পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের “হরিবংশ" 
হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ” 

এ 

সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকম্চী ১৪১ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
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৭ অতি-২ ৫৬৭২ 

১৩৪ ২৫৪-২৫৬ 

২১ ৩ ২০৯-২৪০ 

২২ ১ ৪৩-৬২ 

৩৫ ১৯৪-১৯৮ 

৩৭ ১৮৭-১৯২ 

৯ ২ ১২০-১২৪ 

১৩ ৪ ২৩৭-২৪৭ 

১৯ ২ ৭৯-৯৩ 

8০0 ৩৭-৪৯ 

১৫৪ ৩ ১৭৭-১৯২ 

১৬ ২ ৮৩-১০৯ 

১৮ ২ ৬৫-১০৬ 

১৮ ৩ /০-৮/০ 

৬০ হু ৮১-১৩৪ 

২১ ১ ১-২০ 

২ ৩ ১৭৫-২০২ 

২৩ ১  ১৫-৩৬ 

২৩ ১  ৩৭-৫৮ 

২৪ ১ ২১৩৮ 

২৫ ৩ ১০৩-১৪০ 

৩১ ৪8 ১৮০-১৮১ 

৩২ ১ ১৩৯ 

৩২ ২ ৭১৯-৯১ 

৩২ ৩ ১০৭-১২০ 



১৪২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

জোখক প্রবন্ধ বব সংখ্যা পৃষ্ঠা 

সতীশচন্ত্র রায় (পূর্বানুবৃতি ) 

অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” : সম্পাদকের নিবেদন ৩৪ ২ ১১০-১২৩ 
চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" সম্বন্ধে বক্তব্য ৩৭ ১ ৫৪-৫৮ 

সত্যচরণ লাহা 

পুরুলিয়ার পাখী ৩১ ৪ ১৬৪-১৬৯ 
তই - ৩২ ১" ' ৫৩-৫৮ 
এ ৩২ ২ ৯২৯ 

সত্যসুন্দর বসু 

কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ব | ১৫৪ ২১৮-২২৪ 

কোচ ও রাজবংশী শব-সংগ্রহ ১৫ 9 ২২৪-২৩৪ 

সত্যেক্জনাথ ঠাকুর 
: মহারাজ্বী ভারতেশ্বরীর তিরোভাব উপলক্ষে আহুত 

বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে 

সভাপতি কর্তৃক পঠিত [ প্রবন্ধ ] ৭ অতি-১ ১৩ 
বৌদ্ধধর্ম | ৭ অতি-২ ২৬৫৫ 

সনংকুমার গুপ্ত 

কালীকীর্তভন ৪৯ ২ ৫৫-৬৩ 

[ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল ও 

সনংকুমার গুপ্ত দ্রষ্টব্য ] 
সরল] দেবী চৌধুরাণী 

স্বরলিপি [ কথা : অক্ষয়কুমার বড়াল ; 

সুর : রবীক্রনাথ ঠাকুর ] ৬ ২ ১২৮ 

সরসীলাল সরকার 

স্াওতালী গান ১৬ ৪ ২৪৯-২৫২ 
পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্নযংপাঁদনের উপায় ২৬ ৩ ১৯৬ 

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ ২৮ ২ ৭১-৭৩ 

সাতকড়ি মিত্র 
সমভটের পুর্বে : (প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য) ২৯ ২ ৬৭-৭১ 

1 সারদাকান্ত গঙ্জোপাধ্যায় 
স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের টি 

প্রচলিত সঙ্কেতটর উত্তাবনকাল 1৪৩ ৩ ১১০-১১৯ 



সংখ্যা ২-৪ সাহত্য-পারষৎ-পাত্রকার লেখকন্মচা 

লেখক প্রবন্ধ 

সারদাচরণ মিত্র 

সভাপতির অভিভাষণ 

এ 

এ 

এ 

এ | 

সাহিত্য-পরিষং পরিভাষা সমিতি 

উত্তিদ্বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা 

সুকুমাররঞ্জন দাশ [ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন সাহা 

ও সুকুমাররঞ্জন দাশ দ্রষ্টব্য ] 

সুকুমার সেন 
প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি 
বাঙলায় নারীর ভাষা“ 

গোবিন্দদাস-কবিরাজ 

ব্রজবুলি 
মালাধর-বসু ( গুপরাজ-খান )-লিখিত শ্রীকৃষ্বিজয় 
শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায় ও "চণ্তীদাস' 
কয়েকটি নূতন সহজিয়! পদ 
শ্রীকৃষ্ণকীন্তনের ব্যাকরণ 

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল 

বিদ্যাসাগরের 'অপূর্বব ইতিহাস' 
সখবিন্দ্ব সেনগুপ্ত ্ 

বিক্রমপুরের একটি প্লরাতন দুর্গ 
সুধাকর চট্টোপাধ্যায় 

কবীর ও পুর্ববভারতীয় সাধনা 
এঁ 

আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব 

সুধীরকৃমার মুখোপাধ্যায় 
দ্বিজ রামকুমারের ভাগবভ 

সৃধীরকুমার সেন 
শ্রীকর নন্দী, বিজয় পতিত ও সঞ্জয় কবির 

মহাভারত ( আলোচন। ) 

১৪৩ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

১৬ ১ ১-৩? 

৮ ১৭ ্ ৬৫-৬৯ 

১৮ ১ ১০৮ 

১৯ ্ ৬৫-৭৩ 

২০ ১ ১০৯ 

১০ ১ ৫৫৬২ 

৩৩ ৩ ১৮৪-১৯২ 

৩৩ ৪8 ২৩৯-২৫০ 

৩৬ ২ ৬৯-১২৪ 

৩৭ ৩ ১৪৩-১৬১ 

৩৮ ৩ ১৫৫-১৭৬ 

8০ ১ ১৫-৩৬ 

৪১ ৩ ৪৯৬-১০০৩ 

৪২ ৩ ১২৩-১৪৭ 

৪৩ ্ ৬৪-৭৩ 

৬৭ ৩-৪ ১৬১৯-১৬৬ 

১৬ ৪8 ২৩৩-২৩৯ 

৬০ ং ৫২-৬০৩ 

৬০ ৩ ১০৭-১১৩ 

৬১ ১-১৩) 

৪৩ ৩ ১২০-১২& 

৩৫ ৩ ১৯১-১৪৩ 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক৷ বর্ষ ৭৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ। 
সুধীরচন্দ্র মজুমদার 

বিদ্যাপতির শিবগীত ৫৩ ১২ ৩৩-৪০ 

এ ৫৩ ৩-৪ ৭০-৮৪ 

স্ুনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় 
'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, ও বাঙ্গাল! উচ্চারণতত্ব ২৩ ৩ ১৯৭-২১৭ 

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর ২৪ ৪ ২১৩-২৫২ 

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গাল! অনুলিখন ২৫ ৪ ১৬৭-১৮৬ 

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গাল কাগজ-পত্র ২৯ ৩ ১০৯-১২৬ 

. বাঙ্গলা-ভাষায় কণ্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া ৩০ ২ &৭-৭৬ 

প্রাচীন বাঙ্গল। 'আহৃঠ”, “আউট ও সার্ধ- 

সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী ৩০ ৩ ১১৩-১১৭ 

“মুধিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি” পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য ৩১ ১ ৪৩-৪৪ 
“বাঙ্গাল ভাষায় অনুজ্ঞা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৩১ ৪ ১৭৭-১৭৯ 

এ (আলোচন1) ৩১ ৪ ১৮০-১৮১ 

গ্রাম্য শব-সহ্ছলন ৩৩ ২ ১০৫-১০৮ 

খ্বীষটীয় ঘাদশ, শতকের বাঙ্গাল। ৩৩ ২? ১৩১-১৩৬ 

গীতগ্রামের আবিষ্কার ৩৫ ২ ১০৭-১০৯ 

বাঙ্গাল! ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব সঙ্কলন ৩৫ ৩ ১৪৪-১৫৩ 

স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিষ্রতি, অপশ্রুতি ৩৬ ৩ ১৫৭-১৬৯ 

“নেপালে ভাষা-নাটক” সম্বন্ধে মন্তব্য ৩৬ ৩ ১৮৪ 

“বাঙ্গাল ও তাহার মহোদর। ভাষায় বর্তমান কালের 
উত্তমপুরুষ” শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৩৭ ২ ৯৫-৯৮ 

মহামহোপাধ্ায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : স্থৃতি-রক্ষণ ৩৯১ ১ /০-1০ 

“কলিকাতা” নামের রুযুৎপত্তি ৪৫ ১ ১০-১৬ 
ভারতচজ্জের একখানি পুঁথি. ৪৫ ৩ ১৪৮-১৫১ 

'কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ৪৬ ১ ৪৮৫৬ 

ভোট-বীর কেসর্-এর কথা। | ৪৭ ২ ১২৬-১৩২ 
লিখিত ভাষণ [ হেমলতা দেবীর একনবতিতম 

বর্ষপৃতি উপলক্ষে অর্থ/দান উৎসব ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ৪-৫ 

[ হরেকৃফ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্রব্য ] 
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবি দত্ত ; বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ৭6 ৩ ১৩১-১৬১ 



খ্যা ২-৪ সাহত্য-পারষত-পান্রকার লেখকস্মুচা ১৪৫ 

লেখক প্রবন্ধ বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ। 
সববলচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [শুভেন্দু সিংহ রায় ও সবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 
সুরেক্র্রচজ্্ রায়চৌধুরী 

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা ১২ ১ ১৪-৩৫ 

সুরেক্সনাথ চট্টোপাধ্যায় 

তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা ২০ ৩ ২২১-২৩০ 

সুরেন্ত্রনাথ সেন 
দোম আত্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-মুগের ভাষা ৪৬ ৪ ২৯৪-২৯৫ 

সুরেজ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী 
ছিলমাবাদের মেলা ১৯ ১ ৩৭-৩৮ 

সুরেশচজ্ দত্ত 

গঙ্গা -্রন্মপৃত্র-পলিভৃমির কর্দম ১৯ ৯ ৭-৯ 

সরিফপ্ুরের লৌহমল ২০ ২ ১৩৭-১৪২ 
পিগারির পথে তাত্রমল ২১ ২ ১১৭-১২১ 

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি ২৪ ৩ ১৭১-১৮০ 

নিয়বঙ্গের বিল ২৬ ২ ৬৩-৬৮ 

সুরেশচক্্র দাসগুপ্ত 
বগুড়া! জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ ১৯ 8? ৫৭-৬৪ 

স্ুশীলকুমার দে 

ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত 
বাঙ্গালা পুস্তক (“কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” । ) ২৩ ৩ ১৭৯-১৯৪ 

&ঁ : পরিশিষ্ট ২৩ ৩ ১৯৪-১৯৫ 

“সংবাদসাধুরঞ্জন” ২৪ ১ ৩৯-৪১ 

ভদ্রার্ছন ২৪ ১ ৪২-৫৮ 

“আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে দএকটি কথ। ২৪ ২ ৯১-৯২ 

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ব গ্রস্থ ২৪ ২ ১০১-১২২ 

সমাচার-দর্পণ ২৪ ৩ ১৪৯-১৭০ 

সংস্কৃত কাব্য-সাহিতে) 'আধখ্যাস্ত্িকা” ও “কথা? ৩০ ৩ ১০১-১১১ 

হরচজ ঘোষ ও তাহার নাট্যগ্রস্থাবলী ৩৩ ৩ ১৪১৮১৪২ 

রামনারায়ণ তর্করত্ধ ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ৩৮ ১ ২২৫৪ 

এ: আলোচনা সম্বন্ধে মস্তব্য ৩৮ ২ ১৯৩১-১৩২ 
গোপাল ভট্ট 69 ২ ৭৩-৮৫ 

মহাস্ভারতের কয়েকটি টীকাকার ৪৬ ৩ ১৮৩-১৯৯ 

১ 



১৪৬ সাহিত্য-পরিষং-পাত্রক৷ 

লেখক প্রবন্ধ 

সুশীলকুমার দে ( পুবানুবৃতি ) 
সভাপতির অভিভাষণ 

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মশতবা ধিকী : শ্রদ্ধাঞ্জলি 

ু্যকূমার তুঞা 
বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস 

সুর্যনারায়ণ সেন 

ছোট চান্দরের উপক্ষা'র 

সোমেন্দ্রচজ্দ্র নন্দী 

বন্দর কাশিমবাজার 

হরগোপাল দাসকুজ 

বাঙ্গালা গু থির বিবরণ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল 

কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক 

ধোয়ী কবির পবনদৃত | 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাঅমুকূট 
সভাপতির অভিভাষণ 

সভাপতির সম্বোধন 

সাহিত্য-শাখায় সভাপতির সম্বোধন 

হিন্দ্বর মুখে আরঙ্জেবের কথা। 

সম্বোধন 

এ 

চণ্তীদাস 

বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর 
রক্ষা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা (২) 

মহাদেব 

সভাপতির অভিভাষণ 

' চণ্তীদাস | 

হিম্ত্ব ও বৌদ্ধে তফাং 
৮পঁযারীঠাদ মিত্র 

আমাদের ইতিহাস 

বর্ষ ৭৫ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৬৪ ১২ ৬৭-৬৯ 

৬৫ ৩ ২২১-২২২ 

৩৩ ১ ১৯-৩৫ 

২০ "১ ২৫-৩২ 

৭8 ২ ৮৯-১৩৮ 

৯৩ ৩ ১৬১-১৯২ 

৪ ১ ৬০-৬৮ 

8 59 ২৯৩-২৯৬ 

৫ ৩ ১৮৭-১৯৬ 

৮ ১ ১-৭ 

১৭ ২ ১২৯-১৩০ 

২১ ১ ২১-৪৭ 

২১ ৪9 ২৪১-২৭৭ 

২১: 8 ২৭৯-২৮৮ 

১১ ৪ ২৮৯-২৯৬ 

্ ২ ১২১-১৬০ 

৩ ৮ ৮১-৯৪ 

৬ ্ ৭৫-৮৪ 

২৭ ১ ১-১২ 

২৮ ৩ ১১৮-১১৯ 

৮ ৩ ১৪৫-১৫২ 

২৯ ১ ৪৩-৫৩ 

৯১ ৪ ১২৭-১৪৫ 

৩৯ ৯ ৪৫$-৬৪ 

৩১. 59 ১৫৭-১৬৩ 

৩২ ৪9 ১৯৫-২০১ 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকম্থুচী 

লেখক প্রবন্ধ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( পূরানুবৃত্তি ) 

৮রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [১] 

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন £ 

সভাপতির অভিভাষণ 

এ 

এ 
চিরঞ্জীব শন্মা 

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস 

রত্বাকরশাস্তি 

বৃহস্পতি রায়মুকুট 
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার. 

রামমাণিক্য বিদ]ালঙ্কার 

পুরুযোত্বমদেব 
হরমোহন মজুমদার 

আমর্বেবদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভাষা চতুবৃযহ-রূপ 

মহাব্যাহৃতি 

হরিদাস পালিত 

আদ্যের গ্ভীরা 

গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্তী-গীতে বৌদ্ধভাব 

মালদহের পল্লীভাষা 

শিবের গাজন 

রাট়ী-বাংলার আলিপনা-চিত্র 

১৪৭ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠ! 

৩৩ ৯ ৪৫-৪৭ 

৩৩ ৯১ 

৩৫ ১ ১-৭ 

৩৬ ১ ১-২৯ 

৩৭ ২ ৬১-৬৯ 

৩৭ ৩ ১৩৪-১৪২ 

৩৭ ৪9 ১৭৫-১৭৮ 

৩৮ ১ ১-৪ 

৩৮ ২ ৫৭-৬৪ 

৩৮ ৩ ১৩৫-১৪৪ 

৩৮ 89 ২১৫-২৯৮ 

৩৯ ১ ১০৬ 

১৫ ৪ ১৯৩-২০৩ 

৫৭ ৩-৪ ৪৯-৫১ 

৫৮ ৩-৪ ৩৭-৩৮ 

১৬ ৯-২ ৪-৭৫ 

১৭ ৪5 ২৪৭-২৫৬ 

৯১৮ ৩ ১৩৭-১৭৯ 

৯৮ ৪8 ২০১-২৯৮ 

৪৯ ৪ ১৩০-৯৩৭ 

[ মণীক্রমোহন বসু, হরিদাস পালিত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 

হরিদাস মিত্র 

বগুড়ার নবাবিদ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি 

হরিদাস সাহ। 

নালিত! 
হরিনাথ ঘোষ 

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা 

'মানভ্বম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত 

মানতৃম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি 

২৬ 

৬ 

২১ 

২ 

২৮ 

৪ ১৯৭-২০৭ 

৬৫-৬৭ 

৯ ৬৩-৬৮ 

৪8 ২৪৯-২৫৪ 

৭৫ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
প্রবন্ধ 

১৪৮ 
ধ্ 

জোখক 

হরিমোহন ভট্টাচার্য 
জৈন-দর্শনে ফ্যাদ্বাদ 

এ 

হরিসত্য ভট্টাচার্য 

প্রমাণ 

জৈন-দর্শনে ধর্ম ও অধন্ম 

শব ও অর্থ 
«সর্ববজ্ঞ” 

হরেকৃফণ মুখোপাধ্যায় 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” 

অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”র উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য 

রসশান্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন 

চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন” সম্বন্ধে বক্তব্য 

শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্চরসকল্পবল্লী 

গোপালদাসের রসকল্পবল্লী+ প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন 

শ্রীকৃষ্চকীর্তন ও জাগের গান' সম্বন্ধে আলোচন। 

চস্তীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভরঞ্জন'-__ আলোচনা ; 

হরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
“আীকৃফ্ণকীন্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 

. “বন্ধু চণ্তীদাসের পদ" সম্পর্কে বক্তব্য 

হবেজ্নাথ চৌধুরী 
ভাষণ [ আচাধ্য শ্রীযঘ্নাথ সরকারের সংবর্ধন। ] 

হারাণচন্ত্র চক্রবর্তী 

প্রাচ্য ও উদ্দীচ্য 

হারাণচল্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

জ্যোতিষিক পরিভাষা 

বৈদিক সমালোচনা 

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দু, পারসী ও আর্বী শকের তালিকা 
গণিত-পরিভাষা 

চটিতেশরঞ্জন সান্তাল 

"বাংলার মধ্যুগীয় সৃতশিক্প' (আলোচন। ) 

৩০ 

৩১ 

৩৪ 

৪৭ 

৪৮ 

৩৪ 

৩৪ 

৩৭ 

৩৭ 

৩৭ 

৩৮ 

৩৯১ 

69 

৩৯) 

বর্ষ ৭৫ 

সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৪ 

১ 

&৮ ডে 7৮ ৪? 

ডে ৮35 ৮8৮00 ০০ &৮ 

গে 

৩-৪ 

&/ ডে ডে ৫ 

১৪৩-১৬০ 

১-১০ 

৯১-১৮ 

৭৯৯১-১০৯ 

১৬৬-১৭& 

১-১৮ 

৪৫-৫৬ 

১২৪ 

১৯৯-২১৪ 

৪০-৫৪ 

৫৯-৬০ 

৯৯-১২৪ 

১৪৯-১৫৪ 

১৩৭-১৩৮ 

১০৪-১০৫ 

৯৯৫-২০৬ 

৩৭-6৪ 

১৩ 

৩১-৩৬ 

২৪০-২৫১ 

১৪২-১৫২ 

১৬২-১৮৫ 

১৭-২২ 

২০৯-২৯৪ 



সংখ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার লেখকল্মুচী 

লেখক | প্রবন্ধ 
হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংল। গদ্যরীতির জন্মকথ। 
হীরেজ্রনাথ দত 

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা 

কৃত্তিবাস 

“মহাদেব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা 

“নাথধর্শে সৃষ্টিতত্ব” প্রবন্ধের আলোচনা 

৮ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী [২] 
প্রত্ততাত্বিক বঙ্কিমচন্্র 

বঙ্কিমচন্দ্র ও জীকৃ্ণ 

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারত্ব 

দর্গা দেবী 

ইতিহাস ও এঁতিহা 

জগদীশচন্দ্র বসু জম্মশতবাধিকী : আচার্য্য-প্রশন্তি 
হেমচত্ত্র দাশগুপ্ত 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
বঙ্গদেশের ভূমিকম্প (প্রথম ভাগ ) 
খনিজবিদ্যার পরিভাষা 

চিকিংসাবিদ্যার পরিভাষা 

হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড 

যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা 

গঙ্গোত্রী-পথে 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা [ গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক ] 

প্রস্পেক্ট পাহাড়ের তৃ-তত্ব 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথ 

হেমচক্্র দেবগোস্বামী 
. আসামে জ্রীচেতন্ত 

কামাধ্যা মন্দির 
সরকার 

শব্াার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাস 

ভাষণ [ একনবতিতম বর্ষপৃতি উপলক্ষে ] 
হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়... 

মাধ্যমিক বৌদ্ধদের বৃন্তবাদ 

১৪৯ 

বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 

৭8 ১৬ 

৬ ৯ ২৭-৩৫ 

১ ২ ৬৫-৮০ 

২৮ ৩ ১৫২-১৫৩ 

৩১ ২ ৮৮ 

৩৩ ১ 6৭-৪৮ 

৪৫ ১ ১-৯ 

8৫ ২ ৯০-১০০ 

6৫ ৩ ১৩৯-১৪৭ 

৪৬ ্ ৮১-৮৯ 

৪৮ চং ৪১-৬৫ 

৬৫ ৩ ২৫০ 

১৩ ৪8৪ ২৪৮-২৫৩ 

১৪ ৩ ১২৯-১৩৮ 

১৫ ৩ ১২৯-১৩৪ 

১৭ ২ ১৩১-১৩৩ 

১৭ ৪ ২৯৯ 

১৪৯ ৯ ৫৯৬০ 

২০ 89 ৩১৯-৩২০ 

২১ ১ ৬৯-৭৯ 

২৩ ৩ ২১৯-২২১ 

৩৪ 89 ২৫৭-২৫৮ 

্ 89 ২-১-২৪৮ 

২& ন্ ৭৭-৮২ 

২৭ ৯ ২১২৪ 

৬৭ ক্রোড়পত্র ১-৩ 

৬২ ২ ১১৯-১২১ 



১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

পরিষদে অনুষ্টিত সভাসমিতির বিবরণ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার নানা সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল ; এ-সকল বিবরণে যে-সকল পঠিত কবিতা, ভাষণ বা পত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছিল সেগুলির নিবাচিত লেখকসূচী নিয়ে পৃথকভাবে পরিবেশিত হইল : 

লেখক পঠিত রচনা বর্ষ সংখ্যা 
করুপানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 

কবিত1 [ করুণানিধান-সংবর্ধন। ] ৫৬ ৩-৪ ৮৪-৮৫ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য | | 
প্রশন্তি [ আচার্য শ্রীযদ্বনাথ সরকারের সংবদ্ধনা ] ৫৫ ৩-৪ ৮৮ 

নির্মলকৃমার বসু 
ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি [ লোকরঞ্ক 

বক্তৃতামালার বিবরণী ] ৬২ ৬৭-৬৯ 

প্রভাকর মাচোয়ে 

মহারাস্ট্র-সাহিত্য [ লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরর্ী ] ৬২ ৭০ ৭১ 

যত্বনাথ সরকার 

অভিভাষণ [ আচার্য্য শ্রীদ্বনাথ সরকারের সংবর্ধন। ] ৫৫ ৩-৪ ৯০-৯৩ 

যোগেশচন্দজ্র রায় | 

বাণী [ আচার্য্য শ্রীষুনীথ সরবারের সংবর্ধনা ] ৫৫ ৩-৪ ৮৮৮৯ 

পত্র [ করুণানিধান-সংবর্ধন। ] ৫৬ ৩-৪ ৮৩ 

সুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 
' লিখিত ভাষণ [ হেমলতা দেবীর একনবতিতম 

বর্ষপৃত্তি উপলক্ষে অধ্যদান উৎসব ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ৪-৫ 

_ হরেজ্নাথ চৌধুরী 
ভাষণ [ আচাধ্য শ্রীযদ্বনাথ সরকারের সংবর্ধন] ] ৫৫ ৩-৪ ৯৩ 

হেমলতা। দেবী 
ভাষণ [ একনবতিতম বর্ষপূৃতি উপলক্ষে ] ৬৭ ক্রোড়পত্র ১-৩ 

শেষ পুরস্কার [&] | ৬৭ এ ৪ 

পরিষদের সভায় পঠিত প্রবন্ধাদির বিষয়ে আলোচনার বিবরণ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার 

বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; এ-সকল বিবরণে ধাহাদের বক্তব্যের সারাংশ 

পরিবেশিত হইয়াছিল, নিয়ে তাহাদের একটি নির্বাচিত সৃচী প্রদত্ত হইল | 

॥ আলোচনাকারী আলোচনা বর্ষ সংখ্যা পৃষ্ঠা 
অবিনাশচজ্র মন্কমদার. 

“খনিবিদ্তার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলোচনা ২৮ ২ ৮৫ 



খ্যা ২-৪ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার লেখকন্মুচ' 

আলোচনাকারী আলোচন। 

অমৃল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাত্বষণ 

“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্ধে আলোচনা 

পবনদৃতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সন্বন্ধে মন্তব্য 

“প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচনা 
আবন্ধল গফুর সিদ্দিকী 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 

চুণীলাল বসু 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 
“নালিতা” সম্বন্ধে আলোচন। 

“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্ধে আলোচনা 

“থনিবিদ্যার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলোচনা 

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা -সম্বন্ধে মন্তব্য 

জ্বানেন্দ্রনাথ ঘোষ 

«“পাহাড়ি-জাতির খাদ্যের উপকরণ” সম্বন্ধে আলোচনা 

“খনিবিদ্যার পরিভাষা” সম্বন্ধে আলোচন। 

প্রশান্তচক্ত্র মহলানবিশ 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচন। 

প্রসন্নকৃমার ভট্টাচার্য 
“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচন। 

বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
“প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচনা 

বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 

“ময়নামতীর পুথি” সম্বন্ধে আলোচনা 

বিমানবিহারী মজুমদার 
পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সন্বন্ধে মন্তব্য 

ভ্বপেক্সনাথ দত্ত 

| “প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গণ্যের ভঙ্গি” ; আলোচন। 
মপীজ্মোহন বসু 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা 
মম্মঘমোহন বসু | 

_ পবনদৃতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সন্বন্ধে মত ব্য 
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১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ'পত্রিকা বর্ষ ৭৫ 

আলোচনাকারী আলোচন। বর্ষ সংখ্যা 
যতীক্রনাথ চৌধুরী 

“ময়নামতীর পুঁথি” সম্বন্ধে আলোচনা ২৮ ৬৩-৬৪ 
সুকুমার সেন ্ 

“প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি” : আলোচনা ৩৩ ৩ ১৯৩-১৯৪ 

সংশোধন 

পৃষ্ঠ সত স্তম্ভের পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৯ ১ ৫ স্বারকনাথ স্বারকানাধ 
৯১ ৪ ১০ ৪8 | 

১৩৬ ২ ৬ শ্রীধর পাঠক প্রীধর কথক 

অন্গমোৌহন সাহার লিখিত প্রবন্ধগুলির তালিকাপ “গণিতের পরিভাষা, [বর্ষ ৪২ সংঙপু. 
১৫৮১৬২ ] প্রবন্ধটি অমক্রমে অন্ততূ্ত হইয়াছে? প্রবন্ধটি তৎপরিবর্তে অনঙ্গমোহন সাহা সুকৃমায়- 
রঞ্জন দাশ ও স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কতৃক লিখিত প্রবন্ধের ভালিকাতৃক্ত বঙিয়! বিবেচন! 
করিতে হইবে। | 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, 
পঞ্চসপ্ততিতম বাঁষিক কার্যবিবরণ 

বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিব্ধের পঞ্চসঞ্চতিতম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষ উপস্থিত 

সদঠ্যবুন্দকে মার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৫তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি । 

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে পঁচাত্তর ব্সর ধরিঘ্ন] বহু বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া বধশীয়-সাহিত্য- 

পরিষদ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যের সেবায় একনিষ্ভাবে আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম 

হইয়াছে। আঙ্গ পঞ্চসপ্ততিতম বর্ধপৃতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই বাধিক অধিবেশনে ৭৫তম 

বাধিক কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিবার পূর্বে ধিগত বৎসরে খে সকল প্রথিতযশ। সাহিত্যিক 

৪ সাহিত্যসেবী পরপোকগমন করিয়াছেন তীহাদের উদ্দেশে গভীর দ্ধ! নিবেদন করিতেছি। 

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ভারততব্ববিশারদ্ ডঃ বিমলাচরণ লাহা। পরিষদের অন্যতম আজীবন সর্দশ্য 

ছিলেন এবং ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলগ্কত করেন। সাহিত্য- 

পরিষৎ-পত্রিকায় তাহার লিখিত মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলি গবেষকঘাতেরই আদরণীয়। তাহার 

মৃত্যুতে ভারতীয় সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযণ, একজন বিজ্ঞ 
বন্ধু হারাইয়াছেন। 

বিশিষ্ট ভাষাবিদ্ ও সাহিত্যিক ডঃ মহম্মদ শহীহুল্লহ্ মৃত্যুকাল' পর্ধস্ত পরিষদের সাস্ত 

ছিলেন, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং 'ভাষাতত্ব, প্রাচীন 

সাহিত্য প্রভৃতি নান। বিষয়ে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষং-পর্জিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল । বিগত ২৮ আষাঢ় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (১৩ জুলাই ১৯৬৯) রবিবার ঢাকায় তিনি 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে পরিষদের এক বিশেষ হিতৈযার তিরোধান খটিল।. 

পরিষদের অন্যতম সন্ত ও পরিষদ্-হিতৈষী শ্রীদত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পরলোকগমন€ আমরা 

দুঃখিতচিত্তে স্মরণ করিতেছি । 

জয়ন্তী উসব ॥ 

বিগত » শ্রাবণ ১৩৭৪ তারিখে অঙন্থষ্ঠিত পরিষর্দের পঞ্চসঞ্ধতিতম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সভায় 

গৃহীত ৭৫তম বর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসবের কার্ধস্থচী অস্থায়ী আলোচ্যৰর্ষে ১৪ চৈত্র ১৩৭৫ তারিখ 
হইতে এক পর্ষকালব্/ালী দুইটি প্রণর্শনীর আয়োজন কর! হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন শ্রী্রমেশচন্দ্র মন্রধদ(র ও প্রান মতিধির আপন অনগ্ুত করেন প্রবীণ সাহিত্যিক-কবি 

শ্রীনরেন্জর দেব। তয়ধ্য বিজ্ঞান বিনয় ক বাংল। গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন 
জাতী অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য ্রীণভ্যেন্দ্রনাখ বন্ধ মহাশক এবং টেরাকোটা ভাগ্য ও যৃতির 



প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেনীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় । প্রদশনা 

দুইটি শিক্ষিতসমাঙ্জে বিশেষ আগ্রহ »ষ্টি করিতে সক্ষম হয় এবং বিদগ্ধজনের প্রশংসা 

অর্জন করে। বন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বি্যায়তনের ছাত্রছাত্রীর সমাগমে প্রদর্শনী ছুইটি 

সার্থকত। লাভ করে। 

উপরি-উক্ত কার্ধহচী অনুযায়ী আলোচ্যবর্ষে ১৫ চৈত্র ১৩৭৫ হইতে ১৭ চৈত্র ১৩৭৫ পর্যন্ত 
তিনপিনব্যাগী আলোচনাসভা অনঠিত হয়। উক্ত সভায় যথাক্রমে 'বাংল। ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও 

বিজ্ঞানশিক্ষা', 'বাংল। সাহিভ্য £ প্রথমপর্' এবং “বাংল। সাহিতা £ দ্বিতীয় পর্ব'-বিষয়ে আঙগোচন। 

অন্ুঠিত হয়। অন্ুষ্ঠানগুলি পরিচালন। করেন ধথাক্রমে শীপরিমলবিকাশ সেন, শ্রীবলাইচা? 
মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ) ও শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্য' য় । এই মকল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন 

_শ্রীস্হদচন্র সিংহ, শ্ীরামগোপাল চটোপাধ্য।য়, শ্রীশিরতোঁষ মুখোপাধ্যার, শ্রীতারাশঙ্কর 

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরীপ্রেমেন্ত্র মিক্র, শ্রীমতী রাধারাণী দেবা, শ্রীমতী আশাপূর্ণ 
দেবী, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন। এই সভাখগুলিতে একদিকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক 

ও অধ্যাপকগণ এবং অন্যদিকে জনসাধারণ ও ছাত্রগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া! প্রতিদিনের 

আলোচনাকে বিশেষ তাৎপর্য ও সাফল্যমপ্তিত করেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানস্চীটি পরিশিষ্ট “ক'এ 

উল্লেখিত হইল। প্রতিদিনের সভাতেই অভূতপূর্ব জনসমাগমে সভাকক্ষে তিলধারণের স্থান 

ছিল না। বপ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ আও যে বাংলা ভাঁষা ও সংস্কৃতির ধারক এই জনসমাগমে 
ইহাই নৃতন করিয়। প্রমাণিত হইল। এই প্রসঙ্গে উলেখা, আমর| এপর্যন্ত মোট ৬৮ জন জয়স্তী 
সদন্ত পাইয়াছি। 

জয়স্তী-উৎ্সব উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজ দ্রুত অগ্রপর হইতেছে । আনন্দের 

সহিত জানাই যে, এই গ্রস্থের আংশিক বায়ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিতে সম্মত 
হইয়াছেন। 

জয়স্তী-উংসবের অপর কার্যস্থচী অঙ্যায়ী ভারওকোধযের জন্ নৃতন গ্রাহক গ্রহণ করা 
হইতেছে । ইতিম'ধ্য ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৬ পর্যন্ত ১৪৬ জন গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। 

স্মৃতিসভ। ॥ 

বিগত ৯ ফাল্গন ১৩৭৫ তারিথে স্বনামধন্ত এতিহাসিক ৬রামপ্রাণ গুপ্ত জন্মশতবাধিকী 

যথাযোগা মর্যাদার সহিত পালিত হয় এবং এই উপলক্ষে উক্ত তারিখে ৬রামপ্রাণ ওপ্ 

-স্বৃতিসভা অহ্থঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী। শ্রনির্মলচন্্ 
সিংহ ৬রামপ্রাণ গুপ্ত -স্থৃতিপুরস্বার-বন্তৃতা হিসাবে 'বঙ্জদেশে মৃক্তিসংগ্রামের প্রস্ততিপর্ধ 

বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। এই উপলক্ষে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীত্রিদিবনাথ 
রায়, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীআনন্দপ্রাণ গুপ্ত । প্রীঅমলেশ ব্রিপাঠী মহাশয়ের সভাপতির 
অভিভাষণাস্তে শ্ীকালীকিংকর সেনগুপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
এই বৎসর ৬রামগ্রাণ গুপ্ত -স্থতিপুরস্কার প্রীনির্যলচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে প্রদান করা ছয়। 



তিন 

(শ।কলভা ॥ 

ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের অকম্মাৎ পরলোকগমনে বিগত 
২০ বৈশাখ ১৩৭৬ তারিখে ২ ঘটিকায় শ্রীঅমরেন্্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে পরিষদ-মন্দিরে 
একটি শোকমভ| অন্ুঠিত হন । সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবটি পরলোকগত রাষ্ট্রপতির 
পত্রী বেগম শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়। বেগম শাহজাহান যথারীতি ধন্যবাদজ্জাপক 
উত্তর প্রেরণ করেন। 

ডঃ মহম্মদ শহীহুল্লাহের পরলোকগমনে ৩, আধা ১৩৭৬ তারিখে * ঘটিকায় 

শীমনাথবন্ধু দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদ্-মন্দিরে শোকসভ1 এন্থঠিত হয়। সভায় গৃহীত 

শোকপ্রস্তীবটি পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারকে প্রেরিত হয়। 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক ॥ 

বিগত বার্ধিক সভার দিনে সাহিত্য-পরিষং-পত্জিকাঁর দ্রিমগতিতম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
ও উপস্থিত সদশ্তগণের মধো নিতরিত হয়। এবংসর সাহিত্য-পরিযংপঞ্জিকার 
ও ত্রিসপ্ততিতম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 

আলোচ্যবর্ষে বেন্ত্রীয় সরকার গ্রন্থাগারের উপকরণাদি-খাতে ১৫** টাক! সাহাধ্য 

দান করিয়াছেন । ইহ ঠিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পত্রিক। প্রকাণ, পুস্তক প্রকাশ 'ও কর্মচারী 

নিয়োগ-থাতে যে বাৎসরিক অর্থপাহায্য দিয়। আসিতেছেন তাহা৪ যথারীতি পায় 

গিয়াছে । এজন্য উশ্য় সরকারকেই পরিষদের পক্ষ হইতে রুতজ্ঞতা এ ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করিতেছি । অবশ্ত বলাধাহুল্য যে পরিষদের প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ 

অত্যন্ত স্বল্প এবং পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ, চিত্রশালা ও গ্রস্থশালার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

্রস্ৃতি কর্মস্থচী আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। এবিষয়ে 
অনন্যোপায় হইয়াই কার্ধনির্বাহক সমিতি বিগত ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ তারিখের অধিবেশনে 
সদশ্তগণের দেয় চাদার হার সামান্য বধিত করিবার স্থপারিশ করিয়াছেন। বর্তমান 

বর্ষের মধ্যেই বিশেষ সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত 
কর। হইবে। পরিষদের আর্থিক অবস্থা সকল স্দন্তের অবহিত হওয়া প্রয়োজন । ১৩৭৫ 

বঙ্গাব্বের উদ্বর্তপত্র আপনার্দের হস্তগত হইয়াছে । তাহা হইতে প্রতীয়মান হুইবে যে 

গত বত্মরের আয় মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা চলে £ ক. চাদা, ৭. গ্রস্থবিক্র় 
ও গ. সরকারী অর্থসাহাধ্য। এই তিন খাতে ১৩৭৫ সালে যথাক্রমে ৬৬৬৪৯ ৫৪৭৭৮৯ 

এবং ৮৫৪০ মোট ২০,৬৮১৮৯ মাত্র পাওয়। গিয়াছে । বলাবাহুল্য যষে মাত্র ২৯,৭০০, 

টাকা আয়ের উপর নির্ভর করিয়৷ পরিষর্দের কার্ধাদির নুঠু পরিচালন। অত্যন্ত ছুবহ কাজ। 

অতীতের স্থলভ সময়ের সঙ্গে বর্তমান কালের মহার্ধতার কোনে! তুলনাই চলে না। 
বর্তমানে এই আয়ে পরিষদ্ চালান অসম্ভব ইহা! বলাই বাহুল্য । কেবলমাত্র বেতনভাতা, 

ডাক খরচ ও চাদ আদ্াম্ব খরচই প্রায় ২১,০০*২ টাকা হইয়া থাকে। এই সকল 



চার 

কারণে প্রতি বংজর গায় ১২। ১৩ হাঁভার টাকার মত ঘাটতি হইতেছে এবং কোনওকপ 

বিশেষ কার্য, পুশুকাদি গুকাশ, বীধাই অথব। ব্যয়সাধ্য কোনও 'পরিকল্পনার কথ। চিন্ধ। 

করাও অসম্ভব হইতেছে । এই বিষয়ের প্রতি সহদয় সদস্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
আলোচ্যবর্ষে কার্ষনির্বাহক সমিতির পাঁচটি অধিবেশনের মাধ্যমে পরিষদের কার্ধাদি 

পরিচালিত হয়। বর্মাধ্যক্ষগণের নাম পরিশিষ্ট “থ"এ উল্লেখিত হইল । 

বিভিন্প সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধ ॥ ূ 

বিশ্ববিদ্ালয় ও অন্যান্ত বিভিন্ন সংস্থায় নির্বাচিত সাহিত্া-পরিষধর্দের গ্রতিনিধিগণের 

তালিক। পরিশিষ্ট গ'-এ প্রদত্ত হইল। 

সদন্ত সংখ্য। ॥ 

১৩৭৫ বঙ্গান্দে বিভিন্ন শ্রেণীর সদশ্ত সংখ্য। নিম্নরূপ ছিল। 

বান্ধব সদ্দস্য-_১, বিশিষ্ট সদন্ত--৩, আীবন সদস্তর--৬৩, সাধারণ সদস্য £ শহর--৭৯, 
মফ:ম্বল--৪*। 

বান্ধব, বিণিষ্ট ও আজীবন স্দশ্তগণের নাম পরিশিষ্ট “-এ প্রদত্ত হইল। 

ভারতকোব ॥ 

ভারতকোষ ৪র্থ খণ্ডের মুদ্রণকার্ধ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্তমান বংসরে ৪র্থ খণ্ড 

প্রকাশ সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা আছে । ভারতকোষ প্রকাশের জন্ত অতিরিক্ত অথ সাহায্যের 

আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আলোচ্যবর্মে জয়ন্তী কার্ষস্থচী অন্থযায়ী ১৪৬ 

জন ভারতকোষের গ্রাহক তালিকাভূক্ত হইয়াছেন। 

পুথিশালা ॥ 

পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্যবর্ষে হৃততন কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। এ বৎসর 

মোট ১৬ জন পাঠক-পাঠিক। পুথিশাল। ব্যবহার করিয়াছেন ও একখান! দেবনাগরী অক্ষরে লেখ। 

শংস্কৃত পুথির (স্বরপোনিষদ্) ফটো স্ট্যাট কপি করা হইয়াছে। 

গ্রন্থাগার ॥ 

আলোচ্াবর্ষে গ্রন্থাগারের কাজ যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে । এই বৎসর গ্রস্থাগার মোট 
২৬৭ দিন খোল! ছিল এবং মোট ৬৯৫১ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রস্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার 

করিয়াছেন। অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৬'*৩ জন। গতবৎসরের তুলনায় এ বৎসরে পাঠক সংখ্যা 
গড়ে দৈনিক ২৬৪ হারে বধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গন্ডে দৈনিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির 
সর্যা। ৫১ জন। ইহা ব্যতীত এবৎসর সন্ত নহেন এমন ১৮৭ জন পাঠককে পাঠকক্ষ ব্যবহারের 
স্থযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাহার। মোট ৪৯৫ খানি পুম্তক ব্যবহার করিয়াছেন। বল বাহুলা, 

ইহাদের অনেকেই চেকৌঙ্লোভাকিয়, কোরিয়া, জাপান, আমেরিক। প্রভৃতি বিদেশাগত। এই 



পাঁচ 

সনধিত পাঠকদের চাহিদার সঙ্গে সামগ্শ্ত রক্ষা করিয়। পাঠকক্ষের আসন সংখ্যার পরিবর্ধন ও 

পুনপিন্তাম একান্ত প্রয়োজন | অর্থাভাবে যাহাতে এই অগ্রগতি ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে আমর! 

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

এ বৎসর গ্রন্থাগারের লেনদেন পত্রকের সাহায্যে মোট ১৪,৭৯০ খানি পুস্তক আদান-প্রদান 

*ঠযাছে। ইহার মধ্যে লেনদেন বিভাগে ৬,৯৯৫ খানি, পাঠকক্ষে ৭৭৭৯ খানি অর্থাৎ গড়ে 

টানিক ৫৫৪ খানি পুস্তকের মধ্যে লেনদেন বিভাগে ২৬২ খানি এবং পাঠকক্ষে ২৯২ খানি 

পুগক আদান-প্রদান হইয়াছে । গতবছর এই সংখ্যা যথাক্রমে ২২৭৫ এবং ৩৫৮৮ ছিল। 

নিষ্াহ্্যায়ী ও ভাঁষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ড'-এ প্রদত্ত হইল। 

গ্ন্থপপ্ধী বিভাগের কমীরা পরিষদের অন্যান্ত কর্মে ব্যাপূত থাকায় এ বৎসর গ্রন্থপন্রী 

বিভাগের কাজ আশানুরূপ তঞ্রস্র হয় নাই | ১০১৮৮ খানি ইংরেজী পু₹কের অসমাপ্ত খ্লেফ, 

লিস্টের কাজ এ বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে । সাধারণ স:গহ ও ন্যক্তিগত সংগ্রহের পঞ্ধীরুত 

( 17)00%0 ) পুশুক সংখ্যা পরিশিষ্ট “৮,-এ প্রদত্ত হইল। 

আলোচ্যবর্ষে শ্রীযুক্ত কনকলত। দেবী তীহ'র স্ব্গত পুর রবীন্দ্রন্দ্র গুণের স্মৃতির উদ্দেশ্টে 

গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য পরিষদে ১০০ ( একশত ) টকা দান করিয়াছেন | সে টাকায় পুস্তক ক্রয় করিয়া 

তহাতে 'রবীন্্রচন্দ্র গুপ্ডের স্বৃতির উদ্দেশ্তে তাহার মাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ক্রীত' ছাপ দেওয়। 

হইয়াছে । ইহা ব্যতীত এ বৎসর যথারীতি পুস্তক ক্রয় কর! হইঘাছে ৪ ৬৭৩ থানি পুন্তক 

( ৪,৩৭৫ টাঁক।) গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ পাওয়। গিয়াছে । যে সমস্থ গ্রন্থকার, প্রকাশক, সদন 

ও স্থধীজন গ্রন্থদানে পরিষদ্-গ্রস্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এই সহযোগিতার জন্য তাহাদিগকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । আশাকরি তাহাদের অকু% নদান্যতা পরিগদ্-গ্রন্থাগারকে 

উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহাষ্য করিবে। 
পুস্তক সংরক্ষণ ব্যবস্থা! প্রয়োজনারূপ না হইলেও যথাসাধ্য অগ্রসর হইতেছে । ৬০০৪৪] 

(70189007 013900074  ধূপন-এর কাজ এই বৎসরেই চালু হইয়াছে ও যথারীতি 
চলিতেছে । আলোচ্যবর্ধে ঢ6)1680017 ০781000[-এ ৬৫০ খানি পুস্তক পরিশোধিত 

হইয়ছে। শ্রীছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই £8171680107-এর ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ১৯ 
( দশ) টাক। হিসাবে ৬০৯ টাকা সাহাধ্য করিয়াছেন এবং পরিষদ-প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা 

মুদ্রণের জন্য ৫০২ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তীহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করিতেছি। ইহা ব্যতীত এ বৎসর পরিষদের নিজস্ব [73130] 1[.211100610) [0710 

গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কয়েকখানা প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের 1910178001৮কার্য অগ্রসর 

হইতেছে । কিন্তু অর্থাভাববশতঃ পুস্তক ক্রয়, বাধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনাঙ্গরূপ 
অগ্রসর হইতেছে ন1। গ্রন্থাগারে অবিরত ব্যবহারের ফলে ছিন্ন গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই 

বৃদ্ধি পাইতেছে বনু প্রাচীন দুশ্রাপ্য জীর্ণ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ?/10101]7॥ করা আশ 

প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা মাননীয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের শিক্ষাদণ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 



ছয় 

অধুনালুগ 'শস্তুনাথ স্বতি গ্রন্থাগার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা াগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অস্ত 

কিছু গ্রন্থ পরিষদ-গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ দানের প্রস্তাব পাওয়। গিয়াছে । অচিরেই এসকল 

সংগ্রহ পরিষদ-গর্থাগারের অন্ততৃক্তি করিবার ব্যবস্থ! গ্রহণ করা হইয়াছে। 

চিত্রশালা ॥ 

চিত্রশালায় সংরক্ষিত প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্গণের পত্র, পাওুলিপি এবং 

নানা সংগৃহীত ভাক্ষ্যাদি বিধিবদ্ধভাবে পঞ্ীকরণের কার্ধসথচী বর্তমান বৎসরে আরম্ভ কর! 

হয়ছে । টেরাকোট। ভাঙ্ব্যগুলি হূনংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে । সাহিতা- 

সেনীদের পরিচ্ছদ ও ব্যক্ডিগত ব্যবহার্য সামগ্রীগুলি সংরক্ষণের কার্ধও রূপায়িত হইয়াছে। 

পরিষদন্ডবনে রক্ষিত গ্রথিতযশ। সাহিত্য-ফ্বৌগণের চিত্র ও চিত্রমংগ্রহ পুনর্বার বিভিন্ন কঙ্গের 

শোভাবর্ধন করিতেছে । 

পুস্তক প্রকাশ ॥ 

গ।গিক অনটন পুস্তক প্রকাশের কার্ষে নিন সটটি করিতেছে। এই অবপ্ক। হইতে উত্তী্ 

হইপার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বধিত হারে নিয়মিত সাহায্য চাহিয়া আমরা যে 

আপেদন করিয়াছি ৩|হাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমরা ঝাড়গ্রাম এবং 

গালগোল। প্রভৃতি বিবিধ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া এতকাল গ্রস্থাবলী মুদ্রণের চেষ্টা করিয়। 

আনিয়াছি। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশের বায়ভার এত অধিক হইয়াছে যে পুস্তক প্রকাশ ক্রমেই 

দুরূহ হইয্ন। উঠিতেছে। পুঙক প্রক।শের জন্য বিশেষ তহবিল যাহাতে গড়িয়া তোল। যায় তাহার 

জন্য সদস্যগণ এবং বঙ্গ ভাষার সেবকগণের নিকট আবেদন করিতেছি। 

বৃ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত শতকরা ৫% হারে ক্ষয়ক্ষতি ধরায় পরিষদ ভবনের মূল্য 

অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়! যাওয়ায় ( পরিষদ্-ভবন ২,৮২৯'৫৭ এবং রমেশভবন ৯৩৫৯৯৪ টাকা 

মোট ১২,১৮৯'৫১) কার্ধনির্বাহক সমিতির দিদ্ধান্ত অন্গসারে হুরিশ মুখাজী আযাও 

কোংএর শ্রীএইচ. পি. মুখার্জী মহাশয় বিগত ১৭ আধাঢ ১৩৭৫ তারিখে পরিষদ-ভবন পরিদর্শন 

করিয়া পুনর্মূল্যায়ণ সম্পকিত যে রিপোর্ট দাখিল করেন তদম্থুসারে আলোচ্যবর্ধের উদ্বর্তপত্রে 

পরিষদ-ভবনের যূল্য বধিত করা ,হুইয়াছে। পরিষদ্-ভবনের ন্যায় একটি বৃহৎ অট্রাপিকার 
পুনরুল্যায়ণের এই ব্যয়-সাধ্য কাজটি শ্রীএইচ. সি. মুখাজী বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেওয়ায় 
পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তীঁহাকে অকুঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীহ্নবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের 

ব্যক্তিগত তত্বাবধানে পরিষদ-গ্রন্থাগারের পুনমূল্যায়ণও করা হইয়াছে । তাহাকেও আমার 

আন্তরিক ধন্যবাদ ও রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

প্রচার । 
এই বৎসর পরিষদের পরিকল্পনা ও কার্ধস্থচী প্রচার করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

পরিষদের প্রকাশিত ভারতকোধ ও অন্তান্য গ্রন্থ, পরিষদে অনুষ্ঠিত নান! উৎসব, প্রদর্শনী 



ল্ ০ 

? মঠা-সমিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন বহুল প্রচারিত দৈনিক ও সামফ়িকপত্রে বিজ্ঞপি, বিবরণ 

ও বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশ করা হইয়াছে । আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে 

তাহাদের সংবাদ-বিচিত্রা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্য-পরিষদ সথ্ন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী অহ্ুঠান 

প্রচারিত হইয়াছিল, পরিষদের পক্ষ হইতে এই অন্ঠানে অংশগ্রহণ করন পর্ষদ সতাঁপতি 
বিরমেশচন্দ্র মজুমদার, সহকারী সভ।পতি শ্রীতারাণস্কর বন্ধ্যোপাধা।য, পরিষদ সম্পাদক এবং 

পরিষদ্-কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । 

সকল সদস্তের আগ্রহে এবং বর্তমান ব২সরের কার্ধনিবাহক সমিতির আন্ুকুলো পরিষদকে 
দ্বিতীয় বংসর সেব। করিবার সুযোগ লাভ করিয়। কতার্থ হইয়াছি । মাননীয় সভাপতি প্ররখেশচস্দর 

মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে যে অরুত্রিম উসাহ ও সন্সেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার গন্য 

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কার্নির্াাহক সমিতির সকল সভ্য এবং শ(থা ও উপসমিতির সভাগণকে 

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কতজ্ঞত| জানাইতেছি | বল। বানা যে, পরিষদের প্রতিটি 

নমর একান্ত সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম গ্ররতি কর্মস্ছচ]কে সাফলাযমপ্ডিত করিতে সাহায্য 

করিয়াছে । তাহাদের প্রত্যেককে আমার অঞুগ ধন্যবাদ ও কুততজ্ঞত। ভাপন করিতেছি। 

সর্বশেষে পরিষদের সহকারী সম্পারকদ্ধর গরদেবছ্যোতি দাশ ও শ্ররমেন্ধনীথ অলিক, চিআ্জানালাধ্যক্ষ 

শ্িহিতেশরঞ্রন সান্তাল এবং আর-বায় উপসমিতির অগ্ততম মঠ শএতান বন্েটাপাধা।য় যেভাবে 

ধার্ষ-পরিচালনায় আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেদগ্ আমি তাহাদের নিকট একান্তভাবে 

কুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বণ্ততঃ এই চারজন শহকর্মী ব্যতাত পরিস্ধের কাধ হজে সম্পাদন 

করা অসভব হইত। ইহ1 সবেও পরিষদের সেবায় মম্তবত; অনেক ক্রটি হহয়াছে। এই 

ক্রটির জন্ত আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশাকরি মকল সদণ্তের সহযোগিতায় পরিষদের কার্য 

আরো৷ স্£ুভাবে সম্পাদনের সুযোগ পাইব। 



পরিশিট “ক' 

৭৫তম বর্ষপুতি জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভার কার্যসূচী 

১৪ চৈত্র, ১৩৭৫ 

( ২৮ মার্চ, ১৯৬৯ ) 

সময়-_সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা 

প্রদর্শনী-উদ্বোধন 

সভাপতি : শ্রারমেশচন্দ্র ম্জমদার 

প্রধান অতিথি £ শ্রীনরেন্দ্র দেব 
বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধক £ শ্রাসত্যেন্্রনাথ বহু 

টেরাকোটা প্রদর্শনীর উদ্বোধক £ শ্রীদেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী 

১৬ চৈত্র, ১৩৭৫ 

( ৩০ মার্চ, ১৯৬৯) 

সময়__অপরাহ ৫৩-০ ঘটিকা 

বাংল! সাহিত্য £ প্রথম পর্ব 

সভাপতি £ শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় 

উত্বোধক ঃ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

বক্তৃতার বিষয় £ বাংলা কবিতা 

বক্তা £ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র 

ব্তৃতার বিষয় : বাংলা কথাসাহিত্য 

বন্ত। : শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

১৫ চৈত্র, ১৩৭৫ 

(২৭ মার্চ, ১৯৬৯) 

সময়_-অপরার ৫-৩০ ঘটিকা 

বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানশিঞ্ষা 

সভাপতি £ শ্রীপরিমলবিকাশ সেন 

বক্তৃতার বিষয় £ বাংল ভাষায় বিজ্ঞান 

বক্তা ঃ শ্রীরামগোপাল চটোপাধ্যদ 

শ্রশিবতোধ মুখোপাধ্যায় 
শীহৃহদ্চন্দ্র সিংহ 

১৭ চৈত্র, ১৩৭৫ 

(৩১ মা, ১৯৬৯) 

সময়_ সন্ধ্যা ৬ ঘটিক। 

বাংলা সাহিত্য £ দ্বিতীয় পর্ব 
সভাপতি ঃ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
বক্তৃতার বিষয় £ বাংল প্রবন্ধসাহিতা 

বক্তা: শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বক্তৃতার বিষয় : বাংলার লোকশিল্প 

বক্তা: শ্রীপ্রভাস সেন 

বক্তৃতার বিষয় £ বাংলার সংগীত 

বক্তা £ শ্রীরাজ্োবর মিত্র 



পরিশি “খ' 

পঞ্চসগুতিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম 

সভাপতি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 

সহকারী সভাপতি ॥ শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচিস্তাহরণ” চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র 
ঘোষ, শ্রীনরেন্্র দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ, 

শ্রীকালীকিসঙ্কর সেনগুঞ্, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সম্পাদক ॥ শ্রীসোমেন্দ্রজ্্র নন্দী 

সহকারী সম্পাদক ॥ শ্রীদ্দেবজ্যোতি দাশ ও শ্রীরমেন্দত্রনীথ মলিক 

কোষাধ্যক্ষ ॥ শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ 

পত্রিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভঙ্টাচার্য 

পুথিশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 

চিত্রশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীহিতেশরগ্রন সান্তাল 

গ্রস্থশালাধাক্ষ ॥ শ্রীউষা সেন 

কার্ধনিরবাহক সমিতির সভ্য ॥ সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভ্বাচার্য, পুলিনবিহারী সেন, 
দিলীপকুমার বিশ্বাস, মনোমোহন ঘোষ, হীরেন্রনারাক়ণ 

মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দত্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, লীলামোহন 
সিংহরায়, অজয় হোম, ধারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায়, সধীররুষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, অনাথবক্ধু 

দত্ত, আইভি রাহা, দেবকুমার বন্থ। 

শাখাপরিষদের পক্ষে কার্নিবাহক সমিতির সভা ॥ 

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব_নৈহাটি শ।ণা 
প্রীফতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্ষ__গৌহাটি শাখা 

শ্রীশ্বধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়__মেদিনীপুর শাখা 

প্রলম্ত্রীকাস্ত নাগ-_বিষুপুর শাখা 
শ্রীবিপ্রবকুমার দাস-__কলিক1তা। পৌরপ্রতিনিধি । 



পরিশিঃ 
বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয় : 

ক. বি্যাসাগর লেকচারারশিপ স্পেশাল কমিটি ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 

খ. কমল! লেকচারারশিপ স্পেশাল কমিটি ॥ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 

এশিয়াটিক সোসাইটির “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবাধিকী 

প্লেক' উপদেষ্টা কমিটি ॥ শ্রীগ্রতুলচন্দ্র গু 

পরিশিষ্ট “ঘ 

বান্ধব ঃ রাজ। শ্রীনরসিংহ মল্পদেব বাহাদুর 

বিশিষ্ট সদন্ £ সর্বপ্রী রমেশচন্জ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ ও স্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় 

আজীবন সদস্য £  সর্বশ্রী সত্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিটাদ পাণ্ডে, লীলামাহন সিংহরায, 
প্রশান্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহুন মাইতি, ধীরেন্ত্রনারায়ণ 
রায়, হিরণকুমার বন্থ সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ইন্দ্রভৃষণ বিদ, ত্রিদিবেশ 

বনু, জগন্নাথ কোলে, নির্যলকুমার বন্থ্, সত্যেন্জ্প্রসন্ন সেন, হরনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থধাকাস্ত দে, বিভূভূষণ চৌধুরী, অঞজিত্ত বস্থ, অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদববন্ধু চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র সিংহ, 
দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিতৃষণ চক্রবর্তী, স্থধীরচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী দেবী, 
রূপালী দেবী, দেঁবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী 
গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, পুষ্পমাল! দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, 

চারুচন্্র হোম, অসীম দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেশচন্ত্র দত, জানশস্কর 

সিংহ, উষা! সেন, রণঞ্জিংকুমার দাস, শিবেন্ত্রনাথ কু, কমলকুমার গুহ, 

বাঁসস্তী চৌধুরী, অশোকরষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্ত 
বন্থ, বলাইঠাদ কুওু, সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু 
সরেন্্রনাথ মল্লিক, শডুচন্ত্র ঘোষ, অনাদদিমোহন.ঘোষ, এ. পি. সরকার, 
শাস্তিতভৃষণ দত্ত, মণীন্্রলাল মুখোপাধ্যায়, কান্বইচন্দ্র পাল, মিলন মুখাজি, 
গিরীনত্রমোহন সাহা, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল। 



পরিশি্ 
[বষয়ান্ছুঘায়া £ 

বিষয় লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 
দর্শন (১০০) ১০১ ৬ ১৬১ 

ধর্ম (২০০) ২৪৩ ২০৮ ৪৪৮ 

সমাজবিজ্ঞান (৩০০) ১১৭ ১৫১ ২৬১ 
শিক্ষা (৩৭০) ১৮ ১০৫ ১২৩ 

ভাষাতত্ব (৪০০) ৪৩ ১৭৮ ২২১ 

বিজ্ঞান (৫০০) ২৯ রে ৩৮ 

ব্যবহারিক (যন্ত্র) 

বিজ্ঞান (৬০০) ২১ ৫ ২৬ 

শিল্পকলা (৭০০) ৫৪ ৬৫ ১১৯ 

সঙ্গীত (৭৮০) ৬৫ ১২৮ ১৯৩ 

সাহিত্য (৮০) ৫১২৬৯ ২,৬৫১ ৭১৪২০ 

ভূগোল, বর্ণনা ও 

অম্ণ (৯১০) ১৭১ ৬৩ ২৩৪ 

জীবনী (৯২) ৬৩৩ ৪৫৬ ১০৮৪৯ 

ইতিহাস (৯০০১৯৩০-৯৯৯) ১৭৫ ৩২০ ৪৯৫ 

সহায়ক গ্রন্থ (19162121)06০ 090৮5) ৬৬ ২৩৪ ৩০০ 

পত্র-পত্রিক। ॥ ৩,১৬৬ ৩,১৬৬ 

মোট ৬,৯৪৫ ৭১৭৯৯ ১৪,৭৯৪ 

ভাষাম্ুযায়ী ঃ 
বাংলা ৬,৭৫৫ ৭১৯৫২ ১৩১৮*৭ 

ইংরেজী ২১৬ ৭২০ ৯৩৩ 

ংস্কৃত ২৪ ২৭ ৫১ 

মোট ৬,৯৯৫ ৭৭৭৪৯ ১৪,৭৪৪ 



ব্যক্তিগত সংগ্রহ 

বিষ্াসাগর 

রমেশচন্ত্র দত্ত 

রাষেন্ত্রহন্দর 

সত্যেন্জনাথ দত 

ঝতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 

বিনয়কুষ্ণ দেব 

ফতীন্ত্রনাথ পাল 

৩,২৭৩ 

১,০৯৫ 

১,৭৭৩ 

২১২০৩ 

৯৯৫ 

৫২৮ 

৫ ৭৮ 

৯১২২৫ 

১৯১৬৭ ০ 

পরিশি % 

সাধারণ সংগ্রহ 

বাংল। 

সংস্কৃত 
ইংরেজী 

হিন্দী 
অসমীয়। 
অন্যান্য 

সাময়িকপত্ত £ 

ইংরেজী 
বাংল। 

ছাপানো তালিকা 

সর্বমোট 

১৮,১১০ 

১,৪৮৬ 

১৯১৮৪৮ 

১৪৭ 

১১৪৮৩ 

৯৩১ 

৫২৬৯২ 

১৩,৫৪৭ 

৬৬,২৩৯ 



লবত্ীল্ল-ভ্লাভ্র্িওভ -স্পল্ভ্িজ্লদ্ 
?৬তম বাধষিক কার্ধবিবরণ 

গ 





নবঙ্গীন্ম-৩লাহ্ছিভ্য-পান্সিষ্মচ্ 
॥ ষ্টরসপগ্ততিতম বাধিক কার্যবিবরণ॥ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ধষ্ঠদপ্ততিতম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে উপ 

সাস্যবৃন্দকে সাদর সভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭৬তম বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত করিতেছি। 

গচনায় বিগত বতংসরের পরলোকগত সাহিব্য-সাধকদের স্বৃতির প্রতি গভীর শ্রচ্ছা 

শিবেদন করিতেছি । পরিষদের অন্যতম সুহৃদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাঞ্চন মঙ্জী 

হ্মাধুন কবীর ১ ভাদ্র ১৩৭৬ তারিখে, চিত্রশি্গী ও কবি সতীন্দ্রনাথ লাহা বিগত ৫ 

পদ্র তারিখে, প্রখ্যাত বৈষ্ব-সাহিতিযিক বিমানবিহারী মজুমদার ২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ 

তারিখে এবং প্রথিতষশা সাহিত্য-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ১৬ ফান্তন ১৩৭৬ 

তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন; তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গদেশে সাহিত্য ৪ সংস্কৃতির 

ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং পরিষৎ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন। 

পরিষদের অন্যতম হিসাঁব-পীরক্ষক ও সদন্য সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় অকন্মাং 

পরলোকগমন করায় পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কার্য বহুকাল বিলদ্বিত হয়। 

কলিকাতার আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি হিসাব পরীক্ষার কার্ধকে প্রলগ্বিত করিয়াছে । 

মূলত এই ছুই কারণে বাংসরিক সভার আয়োজন করিতে যে দেরি হইয়াছে তা।র 

গন্য সভাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। | 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আথিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। কেধপমাওর 

আজীবন সদস্য ও মফঃম্বল সদশ্তগণের চাঁদার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে । তাহার 

কলে পরিষদের কোযাগারে অর্থের অনটন স্থায়ী আঁসন লাভ করিয়াছে । বিশেষতঃ 

ভাঁরতকোষের পঞ্চম খণ্ডের জন্ত মরকারী সাহাধ্য আসার বিলঙ্গ ঘটায় অন্থুবিধা চরম 

হইয়াছে । ১৩৭৬ বঙ্গাব্ের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে 

প্রতীয়মান হইবে ষে এই বৎসরের আয়কে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা ঘাঁয়। 

এই তিন খাতে অর্থাৎ (ক) চাদ আদায় (৭) গ্রন্থ বিক্রয় ( ভারতকোষ বিক্রয় ৩,৭২০** 

বাদে) ও (গ) সরকারী অর্থসাহাধ্য বাবদ আয় যথাক্রমে +,৪১৩'০৪) ৪,২৫৬৬৭ ও 

৮৫৪৯০ মোট ২*১২*৯'৬৭ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে । আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র 

বেতন ও ভাতা বাবদ পরিষদের ব্যয় ২৯৯৩৩৮১ টাকা মান স্থুতরাং এই অবস্থা 

হইতে কালবিলম্ব ন1 করিয়া মুক্ত হওয়া আবন্তক। সভ্য মহাশয়গণের সাহাধ্য ভিন্ন 

পরিষদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না এবং মাসিক চাদার সামান্ঠ বৃদ্ধি 

দৃতপঞ্গীবনীর কাজ করিবে। এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 



কার্ধনির্বাহুক সমিতি ॥ 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচীরুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনিবাহ 

সমিতির ৭টি অধিবেশন অন্ষ্ঠিত হয়। (৭৬তম বর্ষের কর্মাধক্ষ ও কার্ধনিবাহন 

সমিতির সদশ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক”-এ উল্লেখিত হইল )। 

দন্ত ॥ 

বিভিন্ন শ্রেণীর সদশ্তগণের বিবরণ পরিশিষ্ট থ'-এ প্রদত্ত হইল । 

সতালমিতি ॥ 
বর্তমান বর্ধে এগারোটি সভাসমিষ্ষির ব্যবস্থ| করা হয়। তন্মধ্যে এই বৎসরে: 

বিশেষ অনুষ্ঠান পটচিত্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচন! সভা দুটি জ্ঞানী ও গুণীজন করত 

বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। পার্টট আলোচনা সভায় বাংল! ভাষা ও সাহিত 
সম্পর্কে আলোচনা! হয়। 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদে নিয়লিখিত সভাসমিতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

বিশেষ আলোচনা সন! 2 (১৩ ভাত্র ১৩৭৬) 
উদ্বোধক £ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সভাপতি £ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (উপস্থিত হইতে পারেন নাই )। 
আলোচ্য বিষয় ঃ “আধুনিক বাংল! সাহিত্যে নিঃসলতা” । 
বক্ত1: শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশস্কর -চট্রোপাধ্যায় 

শ্রহননীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ । 

এই আলোচন। সভায় আধুনিক যুগের সাছিত্যিকগণ বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেন 
এবং আলোচন! অত্যন্ত দয় গ্রাহী হইয়ছিল। 

প্রথম নাজিক অধিবেশন ; (২১ ভাত্র ১৩৭৬) 

সভাপতি £ ্ রীন্ুক্মার সেন । | 
আলোচ্য বিষয়ঃ “হতোঁম পেঁচার নকশা ।' 

বক্তা ; শ্রজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 

এ সভায় বক্ত। প্রামাণ্য তথ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে 'হুতোম পেচার 

নকশা'র আসল রচয়্িত। কালীপ্রসঃ সিংহ নছেন। সভাপতি মহাশয় বক্তার উক্তি 
সমর্থন করেন। 
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বিশেষ আলোচন। সভা ঃ (১* আশ্বিন ১৩৭৩) 
সভাপতি £ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । 

উদ্বোধক : শ্রাতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বিষয় £ “রামমোহন রায় ও ফরাসা বিছগ্স গুলী ।' 

বক্তা : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। 
সমসাময়িক কালে ফরাসী বিঘ্ন্স গুলী রাজ! রামমোহন রায়কে কিরূপ অগ্থুরঙগকণে 

গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সভায় সে বিষয়ে তথাবনুল অ!লোঁচন। হয়। 

দ্বিভীয় মাসিক অধিবেশন 2 (১৭ আস্থিন ১৩৭৩) 
সভাপতি £ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচা বিষয়ঃ “বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রয়োজনীয়ত।' 

বক্ত। £ শ্রকুমারেশ ঘোষ। 
অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তথ্যপূর্ণ হওয়ায় উপস্থিত 'ভাষণটি সকলের প্রশংস| লা 

করে। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 2 (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ 
সভাপতি : শ্রশৈলজা নন্দ মুখোপাধ্যায় । 

উদ্বোধক £ শ্রীতারাশস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বিষয় : িপন্তাসে আঞ্চলিকতা ৷ 

বক্তা ; শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । 

এই আলোচন। সভায় বস্তা প্রসঙ্গ কমে শ্রীতারাশঞ্ধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশৈলঙ্জানন্। 

মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আঞ্চলিকতাও আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে 

প্রীশেলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজিকার আলোচনা যদি তাঁর সাহিত্যিক- 

জীবনের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে তিনি কখনই আঞ্চলিক উপন্যাস রচন! 

ত্যাগ করিতেন না । বক্তার উদ্ধৃতিবহুল আলোচন। অত্যস্থ মনোগ্রাহী হইয়াছিল 

প্রাতি সঙ্সিলনী £ (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ ) 
সভাপতিঃ শ্রীতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 

বর্তমানে প্রীতি সশ্মিলনের রেওয়াজ অস্তপিত হইতেছে । কিন্ত ইহার সামাঞ্জিক 

মূল্য যে অপরিসীম সে সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন । 

বিশেষ সাধারণ লভ। ১ (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) 
সভাপতি £ শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আলোচ্য বিষয় : পরিষদের সদশ্য-চাদা বৃদ্ধির প্রস্তাব ।; 
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এই সভায় মাসিক চাদ বৃদ্ধির প্রস্তাবও করা হয়। আজীবন সদস্যের ঠাদা 

২৫০০০ হুইতে ৩৫০ করার প্রস্তাব এই সভীয় পাশ হয়। মফংম্বল সদস্যগণের 

ট1%1 বাধিক ৬ টাকার স্থলে ১০ টাকা অঙজগমোদিত হয় । 

শোক সন্ভা £ (২৫ মাঘ ১৩৭৬) 
সভাপতি £ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমরার 
বক্তা: শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাত্রিপুরাঁশস্কর সেনশাস্ত্রী, শ্ীত্রিধিবনাথ রায় 

প্রমুখ । 

ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বঙ্গপাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বঙীয়-সাহিত্য-পরিষণের 

একান্ত স্থহদ্ ভঃ বিমানবিহারী মজুমদারের পরলোগ্ষগমনে এই শোকসভ৷ অন্ধুষ্ঠিত 

হয়। পরম বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ভঃ মজুমদারের বিবিধ গবেষণাকর্ম এবং জীবন-চরিত 

সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। পরিষদের স্থুহদ্বরূপে ডঃ মজুমর্দার আমরণ 
কাজ করিয়। গিয়াছেণ-_স্থতিতর্পন প্রসঙ্গে একথা সকলেই স্মরণ করেন । 

চতুর্থ মালিক অধিবেশন 3 (২৫ চৈত্র ১৩৭৬) £ 
সভাপতি £ শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
আলোচ্য বিষয় £ ভোট পরীক্ষক নির্বাচন 

এই সভায় ভোট পরীক্ষক নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা হয়। 

পটচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বে।ধন সভা? (৩১ জ্যেষ্ঠ ১৩৭' ) 
সভাপতি : শ্রকরুণীকেতন দেন 

প্রধান অতিথি: শ্রীতুষারকাস্তি ঘোষ 
পটচিত্র সম্বন্ধে আলোচন। £ শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রহ্হদ ভৌমিক, 

শ্রীতারাপদ সাঁতরা প্রমুখ । 

পটচিত্র প্রদর্শন £ শ্রীবীরেন চিত্রকর, শ্রীমতিলাল চিত্রকর ও শ্রীপঞ্ধানন 
চিত্রকর ।. 

পটচিত্র বিষয়ে আলোচনা! সভা! (১২ আষাঢ় ১৩৭৭): 
উদ্বোধক £ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোঁষ 
সভাপতি (প্রথম অধিবেশন) £ শ্রীহ্রজিৎ সিংহ | 
সভাপতি (দ্বিতীয় অধিবেশন) : প্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : 

বক্তা ঃ শ্রীমতী গীতিকা গুহ, শ্রীতারাপদ সলঁতরা, ডেভিড ম্যাক্কাট্চন, 
শ্ীপ্রণবরপরন রায় প্রমুখ । 

ছুইটি অধিবেশনে বিভক্ত এই আলোচনা সভাটি খুবই মনোজ হইয়াছিল। 
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পুস্তক প্রকাশ 
বর্তমান বর্ষে নিয্ললিখিত পুস্তকগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 

১, ব্যোমকেশ মুস্তফী (সা. সা. চ._-১০৩)- শ্রিদেবজো তি দাশ 
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সা. সা. চ.--১০৪)-_শ্রীদেবজ্যোতি দাএ 
৩, সজনীকাস্ত দাস (সা. সা. ৮১০৫ )-শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 

পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ও বর্তমানে মি:শেষিত ১৩খানি ছুষ্াপ্য পুস্তক 
পুনঘুদ্রণার্থে আহ্ুমানিক ব্যয়ের শতকরা ৫* ভাগ হিসাবে মোট ৯৪,৭৫৮০০ কেন্দ্রীয় 
সরকার সাহাধ্য হিসাবে মঞ্চুর করিয়াছেন। এই অর্থান্ুকূলো ব্েন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড প্রকাশ ও মুদ্রণের কার্য বহুদূর অগ্রসর 
হইয়াছে। 

সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক৷ 
বর্তমান বর্ষে সাহছিত্য-পরিষং-পত্রিকার ৭*তম ও ৭৪তম খণ্ড ছুইটি প্রকাশিত 

হইয়াছে । 

ভারতকোধ 

কার্ধনির্বাহক সমিতি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চতুর্থ খণ্ডে 'ডারতকোষ সম্পূর্ণ করিতে 
হইলে যে সময় ও অর্থস্ল এয়োক্ন তাহ! পরিষদের নাই) সুতরাং চতুর্থ গড 

প্রকাশিত করা হউক এবং পাচ খণ্ডে ভারতকোষ সম্পূর্ণ করা হউক। তদচষারী 

আলোচ্য বর্ষে 'ভারতকোধ” চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের কার্ম 

অগ্রসর হইতেছে । চতুর্থ খণ্ডে 'দ_-ফ” পর্যন্ত শব্ধ অন্তক্তি হইয়াছে । 

চিত্রশালা 
গত বৎসরে প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্গণের পত্র ও পাতুলিপি 

প্রভৃতি পর্ধীকরণের যে কাঁজ শুরু হইয়াছিল বর্তমান বৎসরে তাহ সমাপ্ত হইয়াছে। 

ভা্বর্, চিত্র গ্রভৃতির পঞ্জীকরণের কাঁজ যথাঁবিহিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। আগামী 

বৎসরে উহা! সমাগত হইবে আশ। করা যায়। বর্তমান বর্ষে চিত্রশালার প্রদর্শন-ব্যবস্থার 

উন্নতিকল্পে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। নূন কিছু আসবাবদয়৪ 

প্রস্তুত কর! হুইয়ছে। 
চিত্রশালায় ২১ দিন ব্যাপী পটচিজ গ্রদর্শনী অস্ুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি অতিশয় 

জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষে পট ও পটুয়াগণ লম্পর্কে একটি. 
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আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২১ জন বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং 

প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা হয় । 

চিত্রশালায় রক্ষিত দলিলপত্র, চিঠি গ্রভ়ৃতি বর্তমান বর্ধ হইতে গবেষকগণকে 

ব)বহার করিতে দেওয়া হইতেছে । 

গ্রচ্ছশালা ৃ 

আলোচ্য বর্ষে গ্রস্থশীলার কাধ যথারীতি পরিচালিত হইয়্াছে। এই বৎসর 

গ্রন্থশালা মোট ২৭৫ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৮৬২৪ জন ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক 
৩১৩ জন) পাঠক-পাঠিক গ্রস্থাগার ব্যবহার করিক্াছেন। ইহার মধ্যে লেনদেন 
বিভাগে ৪৬২২ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৬৮ জন) এবং পাঠকক্ষে ৪০০২ জন 
( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪'৫ জন ) উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর 
পাঠক-সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৪'২৭ হারে বধিত হইয়াছে । তন্মধ্যে দৈনিক সর্বোচ্চ 
উপস্থিতির সংখ্যা ৫৬ জন। ইহা ব্যতীত এবতধর সন্ত নহেন এমন ১৩৭ জন 

ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঁঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও 
তাহার! মোট ২১৪ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন। 

এই বর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৬৭৯২ খানি ( অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬১০৬ 

খামি) পুস্তকের আদান প্রদান হইয়াছে । ইহার মধ্যে লেনদেন পত্রকের সাহায্যে 

৭৭৫ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৮০১ খানি) ও পাঠকক্ষে ৯০৮৭ খানি ( অর্থাৎ 

গড়ে দৈনিক ৩৩০৫ খানি ) পুস্তকের আদান প্রদান হয়। বিষয়াহুযায়ী ও ভাষাম্কুযায়ী 
এই আদান প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট “ঘ-এ প্রদত্ত হইল । 

আলোচ্য বর্ষে মোহনবাগান লেন নিবাসী সর্বশ্ী বৃন্দাবন সেন, মথুরানাথ সেন 
গোপালচন্দ্র মেন, রবীন্দ্রনাথ সেন ও কৃষ্ণচন্দ্র সেন তাহাদের পিতার স্বৃতিতে স্থাপিত 

শঙ্তুনীথ স্থতি গ্রন্থাগারের সম্পুর্ণ পুন্তক-সংগ্রহ, প্রায় ২,*** পুস্তক পরিষদ-গ্রস্থাগারে 

দান করিয়াছেন। তাহাদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাঁদ জানাইতেছি। 
চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নব-ব্যারাকপুরের মেন রোড ( ওয়েস্ট ) নিবাসী শ্রীমতী 

আশারাণী পাল পরিষদ্-গ্রন্থাগাঁরে ৯২ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ দান করিয়াছেন। 
এক্সন্ত তাহাকে আমরা আস্তিক ধন্কবাদ জাপন করিতেছি । এতম্যতীত এ বৎসর 
যথারীতি পুস্তক ক্রয় কর! হইয়াছে; উপহীর-্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্কার নিকট 

হইতে ১৫৯১ খানি পুস্তক (মূল্য প্রায় ৫,**০০* টাকা) পাওয়া! গিয়াছে । ধাহারা 
গ্রন্থাদি দানে পরিষদ্-গ্রন্থশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, আমর তাহাদিগকে ধন্বাদ 
জাপন করিতেছি । | 
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গ্রন্থপপ্তী বিভাগের কর্মীরা পরিষদের অন্ঠান্ত কর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও এ বংসর 
এই বিভাগের কাঁজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণ সংগ্রহ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের 
পঞ্জীকৃত (17)9০,0 ) পুস্তক সংখ্যা পরিশিষ্ট '$*এ দেওয়া হইল | 

্রস্থাশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে । 
ধৃপন-প্রকোষ্টে (ঢু 0001880010 0178005:) এবখসর ৪৯৯ খানি পুস্তক পরিশোধিত 

হইয়াছে, উইপোঁকার উপদ্রব দূরীকরণের বাবস্থাও অবলগ্থিত হইয়াছে । ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাঁখিয়৷ পাঠকক্ষের আসন বৃদ্ধি আশ্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত 
অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালাক়্ জীর্ণ গ্রস্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বু প্রাচীন 
ও জীর্ণ পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিলস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাববশত: 
বাধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনান্গরূপ অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হইয়াছে। গ্রন্থাগার পাঠকক্ষ ও 
চিত্রশালার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এককালীন ও নিয়মিত অনুদানের 
জন্য আবেদন করা হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠান 

বর্তমান বৎসরে পরিষদ্-মন্দিরে, ২১ দিন ব্যাপী একটি পটচিত্র প্রদর্শনীর 

আয়োজন করা হইরাছিল। প্রদর্শনীতে ৪৫টি পটচিত্র গ্রদশিত হয়। পটগুলির 

মধ্যে মাত্র ২ খানি সাহিত্য-পরিষ চিত্রশালার। বাঁকি ৪৩ খানি পট সংগ্রহ কর! 

হইয়াছিল বিভিন্ন সুত্র হইতে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বতত্ব বিভাগের সংগ্রহশাল।, 

আশ্ততোষ মিউজিয়াম, আনন্দনিকেতন কৃষ্টিশালা প্রভৃতি সংস্থা এবং শ্রাবিষণ দে, 

শ্রীডেভিড ম্যাকৃকাটচন, পণ্ডিত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্ঘ, শ্রন্থধাংশু কুমার রাঁয় এবং 

প্রীভোলানাথ ভট্টাচা মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে । পটচিতরগুলি অনুগ্রহ করিয়! 

দিবার জন্ত সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সকলকে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করা হগ্ন ৩১ জ্যেষ্ঠ । অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল 

পটুয়া-সংগীত। মেদিনীপুর জেলার আমদাবাদ গ্রামের ৩ জন পটুয়া পট খেলাইয়া 

পটুয়া-সংগীত গান করেন। বিষ়-বস্তর দিক হইতে পটগুলির বৈচিত্র্য বিশেষভাবে 

উল্লেখ করিবার মতো । পটগুলির মধ্যে ছিল পৌরাণিক, সামাঞ্জিক, গাক্ষী এবং 

সাঁওতাঁলী পট। এইক্প বৈতিত্যময় পট-প্রদ্শনী সাম্প্রতিক কালে আর অনুষ্ঠিত 

হয় মাই। 
৪ 
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প্রদর্শনী উপলক্ষে পরিষদ্-মন্দিরে ২৭ জুন পট ও পটুয়া” এই বিষয়ে একটি 
আলোঁচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা-চক্রটিকে দুইটি অধিবেশনে বিভক্ত 

কর! হয়। প্রথম অধিবেশনে আলোচনার বিষধ় ছিল পটুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে নৃতাত্বিক- 

এরতিহামিক আলোচনা । এই অধিবেশনে ১১ জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং 

প্রবন্ধগুলির উপরে আলোচনায় যোগদান করেন ২০ জন। দ্বিতীয় অধিবেশনের 

বিষয়বস্তু ছিল পটশিল্প। এই অধিবেশনে ৮জন বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ পঠিত এবং 

আলোচিত হয়! এই আলোচনায় যোগদান করেন ১৮ জন। এই আলোচনা-সভায় 

ধাহারা যোগদান করেন তাহাদের অধিকাংশই বাংল! দেশের পটুয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে 

ব্যাপক পরিভ্রমণ করিয়া প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন । এই বিষয়ে এতগুলি 
বিশেষজ্ঞের সমাবেশ আলোচনা-সভাটির অন্ক্কম প্রধান বৈশিষ্ট্য । আলোচনা-চক্রে 
যে সমস্ত প্রবন্ধ উপস্থাপিত হইয়াছিল সেগুঙ্গিকে একত্র করিয়া একটি সচিন্ত গ্রন্থ 
প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াঁছে। 

| পুথিশাল! 
পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্য ব্ধে নৃততন কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। 

অ!লোঁচ্য বর্ধে মোট ১৩ জন পাঠক-পাঠিক! পুধিশাঁলা ব্যবহার করিয়াছেন । 

এককালীন দান 

আলোচ্য বর্ষে ভারতকোষ তহবিলের জন্ত শুনির্মলকুমীর-বন্থ পরিষদ্কে মোট 
৩,**১ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

উপসংহার 

সকল সাস্যের আগ্রহে এবং বর্তমান বৎসরের কা্ধনির্বাহক সমিতির আনুকৃল্যে 
পরিষদকে তৃতীয় বৎসর সেন! করিবার সুযোগ লাভ করিয়। কৃতার্থ হইয়াছি। মাননীয় 
সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে যে অরুত্রিম উৎসাহ ও 
সন্সেহ উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ। কার্ধনির্বাহক সমিতির 
সকল সভ্য এবং শাখা ও উপসমিতির সম্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞত। 

জানাইভেছি। বলা বাহুল্য যে পরিষর্দের প্রতিটি কর্মীর একান্ত সহযোগিতা ও 
অক্লান্ত পরিশ্রম গ্রতি কর্মকচীকে সাফল্যম্ডিত করিতে সাহাধ্য করিয়াছে । তাহাদের 
প্রত্যেককে আমার অকু$ ধন্বাঁদ ও কৃতজত! জাপন করিতেছি। পরিষদের অন্ততম 
সহকারী সম্পাদক প্রীদেবজ্যোতি দাশ, চিআ্রাশালাধাক্ষ গহিতেশরপরন সান্তা এবং 

আয়ন্যাগ্স উপসমিতিয় অগ্ততম সদস্য প্রীঅতীন বন্দোপাধ্যায় যেভাষে কার্ধ-পরিচা্গনায়- 
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আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাহাদের নিকট একান্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ। বস্ততঃ এই কয়জয় সহকর্মী ব্যতীত পরিষদের কার্ধ স্থনুভাবে সম্পাদন করা 
অসম্ভব হইত। ইহা সত্বেও পরিষদের সেবায় সম্ভবতঃ অনেক ক্রটি হইয়াছে । এই 
ত্রুটির জন্ত আমিই সম্পুর্ণ দায়ী। আশাকরি সকল সদন্যের সহযোগিতায় পরিষদের 
কার্য আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের হযোগ পাওয়া যাইবে । 

পন্রিম্পিউ “কা 

যট্সপ্ততিভম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণ ও কা্যনির্বাহুক সমিতির 
সদন্তগ্রণের নাম 

সভাপতি ॥ শ্রীতারাশসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সহকারী সভ।পতি ॥ শ্ররমেশচন্দ্র মুণদার, শ্রান্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীনরেন্জ দেব, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাঁগল, শ্ীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোম, 
শ্রীকালীকিঙ্বর সেন, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাার্স, শ্রীচিন্তাহরণ 

চক্রবর্তী । 

সম্পার্ক ॥ শ্রীসোমেজ্্চন্দ্র নন্দী । 

সহকারী সম্পাদক ॥ আ্ীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীরমেন্ত্রনাথ মজিক | 
কোষাধ্যক্ষ ॥ শ্রাজগর্দীশচন্দ্র সিংহ । 

পত্রিকাধ্যক্ষ ॥ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য । 

পুধিশালাধ্যক্ষ | ই্শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় । 

চিত্রশালাধ্যক্ষ 1 শ্রীহিতেশরগন সান্তাল। 

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ॥ শ্রীমতী উষ। সেন। 

কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥ 
সর্বশ্ী কুমারেশ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, গুলিনবিহারী সেন, দিলীপকুমার 

বিশ্বাস, মনোঁমোহন ঘোষ, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ €হরায়, 
কল্যানী দত্ত, ত্রিদিবনাঁথ রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, লীলামোহন 

সিংহরায়, দেবপ্রসা্ ঘোষ, অজয় হোম, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, নির্মল সিংহ, 
চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, পরেশচন্দ্র সেনগুগ, 
শেফালী দত্ত। 
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শাঁখা-পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥ 

শ্রীতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব-_নৈহাঁটি শাখা 

শ্রীবতীন্্রমোহন ভট্টাচার্য - গৌহাটি শাখা 
্রীন্ধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়_ মেদিনীপুর শাখা 
শ্রীলক্মীকান্ত নাগ-_-বিষুপুর শাখা 

শ্রীতপন গঙ্গোপাধ্যায়__কলিকাঁতা পৌরপ্রতিনিধি | 

পন্রিশিষ্ট “খা 
১৩৭৬ বঙগান্দে বিভিন্নন্রণীর অদ্য £ 

বান্ধব £ রাজ! শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাছুর 
বিশিষ্ট সদস্য £ সর্বশ্রী রম্শেচন্দ্র ম্জুমদাক্্। সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ, স্থনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায়, গোঁপীনাথ কৰ্রাজ, রাঁধাগোবিন্দ নাঁথ। 

আজীবন সাদন্ত £ সর্ব স্যচরণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিটাদ পাণ্ডে, লীলামোহন 
সিংহরায়, প্রশাস্তকুমার সিংহ, রঘুবীর সিংহ, মুরারিমোহন 

মাইতি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হিরণকুমার বন্থু, সমীরেন্দ্রনাঁথ 
সিংহরায়, ইন্দ্রভৃষণ বিদ, ত্রিদিবেশ বন্গু, জগন্নাথ কোলে, 

নির্মলকুমার বস্থ্, সত্যোন্দ্রপ্রসন্ন সেন, হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

সধাকান্ত দে, বিতূতৃষণ চৌধুরী, অজিত বনু, অনিলকুমার 
রায়চৌধুরী, আর্থার হিউজ, কুমুদবন্ধু চট্োপাধ্যায়, জগদীচন্্র 
সিংহ, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভৃষণ চক্রবর্তাঁ, স্থধীরচন্দ্ 

মুখোপাধ্যায়, স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোর্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, রগ্িৎ মুখোপাধ্যায়, 

পুষ্পমাল দেবী, বিধুভূষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত্ত, 
বীরেন্্রনাথ মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, জানশক্কর সিংহ; উষা৷ সেন, 

রণজিৎ্কুমার দাস, শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কমলকুমার গুহ, বাসন্তী 

চৌধুরী, অশোককষ্: দত্ত, শঙ্বরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচ্ত্র 
বন্ধ, বলাইচাদ কুণু, স্ধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার 
বন্থ, সুরেন্্নাথ মল্লিক, শড়ুচন্ত্র ঘোষ, অনাদিমোহন' ঘোষ, 
এ, পি. সরকার, শান্তিভূষণ দত্ত, মণীজলাল মুখোপাধ্যায়, 



ঢ. হি. 

কাঁনাইচন্্র পাল, মিলন মুখাজি, গিরীন্রমোহন সাহা, 
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ পাল, দেধকুমার বন্ধ, 
অসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী সেন, অশোককুমার সেন, 

অরুণকুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিনন বস্থু, অতীশ 
সিংহ, ছুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, মধুস্থান 
মজুমদার । 

সাধারণ সদস্য সংখ্যা £$ ৯৪১ জন 

মফংস্বল সাশ্য সংখ্যা £ ২৮ জন 

পরিশিঞ নাঃ 

বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি 

রবীন ভারতী বিশ্ববিগ্ঠালয়__ভ্রীতারাশঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইও্িয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডন্ কমিশন-_শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশ তবাধিকী 

প্লাক আযাঁডভাইসরি বোর্ড শ্রীগ্রতুলচন্ত্র গুধ 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীরোজিনী বন্থ 

স্বর্ণপদক কমিটি-্রীদেব প্রসাদ ঘোষ 
কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্ালয়ের লীলা প্রাইজ 

স্পেশাল কমিটি -শ্রীকল্যাণী দত 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের শরৎচন্দ্র 

লেক্চারশিপ কমিটি--গ্রজগদীশ ভটাচাধ 

কলিকাতা কিশ্ববিষ্ভালয়ের অগত্তারিণী 
্বর্পদক কমিটি-শ্রীনারায়ণ গোপাধ্যায় 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্--শ্রীদেবজ্যোতি দাশ 
নৈহাটী খষি বহ্ছিম গ্রন্থাগার ও 

- সংগ্রহশালা ম্যানেঞ্জিং কমিটি--্ীদতিলাল কু 



বিবয্লানুযায়ী 

বিষয় 

দর্শন ( ১** ) 
ধর্ম (২০৯) 

সমাজ বিজ্ঞান (৩*০) 

শিক্ষ। (৩৭) 

ভাষা (৪০০) 

বিজ্ঞান (৫*০ ) 

ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) 

শিল্পকলা ( ৭০ ) 

সজীত (৭৮৯) 
সাহিত্য (৮০০) 
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১৭) 
জীবনী (৯২০) 
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯) 

সহায়ক গ্রন্থ 

(66:1)০5 ০9০13) 

পত্র-পত্জিকা 

ভাষানুষারী £ 

বাংল! 

ইংয়েজী 

সংস্কৃত 
হিন্দী 

[১২ ] 

পরিশিঃ দঃ 

লেনদেন 

১১৫ 

২৩৩ 

১২৩ 

রী 

৬২ 

১৭ 

১৩ 

৬৫ 

৬৫ 

৬০২৩ 

১৯৪ 

৪৭৩ 

১৭৯৪ 

১০ 

৭১৭০৫ 

লেনদেন 

১৫৭৬ 

১১৮ 

ছি 

৭৭৪৫ 

পাঠকক্ষ 

১৩৮ 

২৬১ 

১৭৬ 

১১৪ 

৮৩ 

১ 

১৪ 

৯৬ 

56 

২,৩২৭ 

৪১৩ 

৩৭১ 

২৭৪ 

৪১৬৪৩ 

৯১৩৮৭ 

পাঠকক্ষ 

৮২২৩ 
৭৮৮ 

৭৬ 

৪৬৮৭ 

মোট 

২৫৩ 

৪৪৯৪ 

২৯৯ 

১৪৩ 

১৪৮ 

৩৮ 

২৪ 

১৬১ 

১০৪ 

৮১৩ ৫০ 

৩০৩ 

৮৮৬ 



সামগ্সিকপজ্ 

[ ১৩ ] 

পরিশি “৬ 
সাধারণ সংগ্রহ 

বাংলা 

ইংরেজী 

ংস্কৃত 

হিন্দী, অসমীয়া, মাঁরাঠী ইতা!দি 

ইংরেজী 

বাঁংল। 

ব্যক্তিগত জংগ্রন্থ 

বিদ্যাসাগর 
রূমেশচন্দ্র দত্ত 

রামেন্দ্রহন্দর 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ 

বিনয়কৃষ্ণ দেব 

ষতীন্দ্রনাথ পাল 

ছাপানো তালিকা £ 

১৮১৮৫ 

১০,৯২৯ 

১৪১৯০ 

১৬৪ 














